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                                                                   Утвърждавам:  

                                                                    Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов, дмн  

 

  

  

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 26.10.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

 

ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на следните 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Д-р Благовест Светославов Стоименов след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Кардиология” в  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ ”Александровска”; 

2. Д-р Димитър Пламенов Стоянов след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Гастрентерология” в  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ”Александровска”; 

3. Д-р  Мария Росенова Станчева-Златкова след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Гастрентерология ” в  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2017/18 г.: 

1. За катедра по вътрешни болести -   За преподаване по гастроентерология, 

кардиология, нефрология, хематология и ендокринология – за упражнения на 

български и английски език и участие в изпити до 302 учебни часа на 

преподавател, За НКБ – по график 6 български групи – общо упражнения на 

български език за групата от НКБ до 360 учебни часа: 

- Гастроентерология, КВБ, „Св. Ив. Рилски“ 

1. Д-р Яна Тодорова Боянова – упражнения на български и английски език 

2. Д-р Любен Митков Милачков – упражнения на български и английски език 

     -    Кардиология, КВБ, „Александровска“ 

1. Д-р Георги Димитров 

     -    НКБ – кардиология 

1. Проф. д-р Нина Николова Гочева – упражнения на български език 

2. Доц. д-р Елина Балтаджиева – Трендафилова – упражнения на български език 

3. Доц. д-р Борислав Георгиев – упражнения на български език 
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4. Д-р Вера Байчева – упражнения на български език 

5. Д-р Милко Стоянов – упражнения на български език 

     -    Нефрология, КВБ, „Александровска“ 

1. Д-р Георги Иванов – упражнения на български език 

2.Д-р Галина Маркова Димова – упражнения на български език 

     -    Нефрология, КВБ, Ив.Рилски 

1.Д-р Диян Кирилов Генов – упражнения на български език 

2.Д-р Нели Колева Стойчева – упражнения на български език 

     -    Хематология, КВБ, Александровска 

1.Д-р Миряна Пламенова Райковска – упражнения на български език 

     -    Ендокринология, КВБ, Александровска 

1.Д-р Цветан Владимиров Гатев – за упражнения на български и английски език 

 -  Токсикология – к-ка по токсикология, Пирогов - За токсикология –  преподаване по 

УП: лекции на български и английски език до 36 уч.ч. и  упражнения на български и 

английски език до 672 уч.часа общо за групата: 

1.Доц.д-р Маргарита Стоянова Гешева-Бояджиева – лекции и  

упражнения на български език 

2.Доц.д-р Адриана Боянова Стойкова – лекции и упражнения на  

български език 

3.Доц.д-р Юлия Раденкова-Саева – лекции и упражнения на  

английски език 

4.Д-р Емилия Веселинова Кирова – упражнения на английски език 

 -    Хематология – СБАЛХЗ Дървеница - Преподаване общо за  

групата по график – лекции на български и английски език до 70 уч.ч и упражнения 

за 24 български и английски групи до 960 уч.часа: 

          1.Проф.д-р Георги Георгиев Михайлов – лекции и упражнения на български и 

английски език 

           2.Проф.д-р Маргарита Любенова Генова – лекции и упражнения на български и 

английски език 

           3.Проф.д-р Георги Николаевич Балаценко – лекции и упражнения на български и 

английски език 

          4.Д-р Пенка Христова Ганева – упражнения на български и английски език 

          5.Доц. Георги Арнаудов – упражнения на български и английски език 

          6.Доц. Бранимир Владимиров Спасов – лекции на български и английски език 

          7.Д-р Таня Петрова Янкова – упражнения на български и английски език 

          8. Д-р Иван Тонев – упражнения на български и английски език 

          9. Д-р Светла Иванова – упражнения на български език. 

 

2. За катедра по психиатрия и медицинска психология – За 

преподаване по зависимости на български и английски език на студенти и 

специализанти до 223 уч.ч: 

1. Д-р Владимир Николов 

 

3. За катедра по неврология - За 

преподаване – лекции и упражнения по ликворология - до 224 уч.ч: 

1. Д-р Валентина Иванова Димитрова 

 

4. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология: 
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1. Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова /клинична имунология/ - Гост-

преподавател за лекции на български език до 20 уч.ч 

2. Д-р Невена Гешева /хоноруван преподавател- ФС -п-л № 14/20.07.2017 г./- 

уточняване на натовареността, както следва: Упражнения на български и 

английски език  за  V к и лекции и упражнения СДО и участие в изпити до 

352 уч.ч.  

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните НОВИ КОНКУРСИ: 

1. За катедра по неврология - двама асистенти по неврология   на база УМБАЛНП 

„Св. Наум“; 

2. За катедра по вътрешни болести - един асистент по кардиология   на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

3. За катедра по ортопедия и травматология - един доцент и трима асистенти  на 

база УСБАЛО „Проф. Бойчев“-Горна баня; 

4. За катедра по педиатрия - един доцент и един асистент на база СБАЛДБ „Проф. 

д-р И. Митев“ и двама главни асистенти на база на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“; 

5. За катедра по съдебна медицина и деонтология – един професор и един доцент 

по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“; 

6. За катедра по биология – един професор; 

7. За катедра по инфекциозни болести, паразитология и хелминтология – един 

главен асистент по паразитология и хелминтология на база СБАЛИПБ „Проф. 

Ив. Киров“. 

 

 НАУЧНИ ЖУРИТА 

1.  ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на:    

1.1. Анна Руменова Загорска, редовен докторант към Катедра по мед. физика и 

биофизика, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /биологични специалности/: общ брой публикации – 

3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. Борис Гоцев Тенчов, дфзн – Катедра по медицинска физика и 

биофизика към МУ-София 

2. Проф. Женя Начкова Василева, дм – НЦРРЗ-МЗ, /външен член/; 

3. Проф. Кирил Асенов Крежов, дфн – ИЯИЯЕ – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, дмн – НЦРРЗ-МЗ, /външен член/; 

5. Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн – пенсионер, /външен член/; 

Резервен член:  

1. Доц. Пепа Иванова Узунова, дф – Катедра по медицинска физика и биофизика 

към МУ-София. 

Технически сътрудник – Диана Иванова Петкова. 

Дата на защита: 14.03.2018 г. 

 

1.2. Д-р Ани Валентинова Аройо, редовен докторант към Катедра по педиатрия, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с 

импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

2. Доц. д-р Даниел Илиев Илиев, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

3. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсиониран преподавател, повече от 

5 год., /външен член/; 

4. Доц. д-р Богдана Петрова Василева, дм – пенсиониран преподавател, повече от 5 

год., /външен член/; 

5. Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева- Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р Соня Василева Галчева, дм – МУ-Варна, /външен член/. 

Технически сътрудник – Иванка Станчева. 

Дата на защита: 19.01.2018 г. 

 

1.3. Д-р Иван Цветанов Вълков, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА, /външен член/; 

4. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МВР болница, /външен член/; 

5. Проф. д-р Симен  Георгиев Стойнов, дмн – пенсиониран преподавател, повече 

от 5 год., /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София; 

2. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен, /външен член/. 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 27.03.2018 г. 

 

 2.  ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

 2.1. Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по дерматология и венерология. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм – Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм – Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

3. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева, дм – МУ-Плевен,  /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дм – МУ-Пловдив,  /външен член/; 
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Резервни членове: 

1. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Валентина Костадинова Брощилова. 

Дата на защита: 27.02.2018 г. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА  ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА ГОДИНА НА 

СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн, КВБ, родена на 07.02.1953 г., за  

първи път, с 20 „да” и 1 „не“ от 21 гласували. 

2. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн, катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология,  родена на 28.12.1952 г., за  първи път, с 

19 „да”, 1 „не“ и 1 „Бяла“ от 21 гласували. 

3. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм, клиничен център по гастроентерология, 

роден на 13.01.1953 г., за  първи път, с 18 „да”, 2 „не“ и 1 „Бяла“ от 21 

гласували. 

4. Доц. Д-р Мая Иванова Тафраджийска, дм, клиничен център по белодробни 

болести, родена на 25.02.1952 г., за  втори път, с 21 „да” от 21 гласували 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС  

- Ангелина Иванова Трифонова – задочен докторант към Катедра по медицинска 

микробиология 

Докторска програма: Микробиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.72 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Клинико-лабораторни и молекулярно-генетични проучвания върху 

нозокомиални инфекции, причинени от Stenotrophomonas maltophilia” 

Научни ръководители:  Доц д-р Таня Василева Стратева, дм и проф. д-р Енчо Запрянов 

Савов, дмн 

База: Катедра по медицинска микробиология 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Феодор Теодоров Оджаков – асистент към Катедра по съдебна медицина и 

деонтология 

Тема:”Приложение на индивидуалните морфологични характеристики на човешките 

зъби при определяне на календарната възраст в съдебномедицинската практика”. 

Научен ръководител: доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, дм 

Научни консултанти: Проф. д-р Лаура  Стефанова Андреева, дм и доц. д-р Николай 

Ангелов Станчев, дм 

База: Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Съдебна медицина 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

- Д-р Светослав Антонов Славчев – асистент към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Тема:”Фактори на коленното ендопротезиране, влияещи върху качеството на живот ”. 

Научен ръководител: проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн 

База: УСБАЛО „Проф.  Б. Бойчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Анна Валериева Димитрова, редовен докторант към Клиничен център по 

алергология, считано от 12.11.2017 г. 

 

4. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Любомир Кирилов Досев – задочен докторант към Катедрата по вътрешни 

болести, научният ръководител проф. д-р Румяна Търновска Къдрева, дм да бъде 

заменена с доц. д-р Добрин Йонков Василев, дм. 

-  Д-р Деница Руменова Кофинова – редовен докторант към Катедрата по педиатрия, се 

предлага прекратяване на задълженията на научния ръководител доц. Христо Желев 

Желев, дм поради настъпилата му смърт. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-

Тзавелла, дм се избира за нов научен ръководител на докторанта. 

-  Д-р Райна Руменова Шентова – редовен докторант към Катедрата по педиатрия, се 

предлага прекратяване на задълженията на научния ръководител доц. Христо Желев 

Желев, дм поради настъпилата му смърт. Доц. д-р Полина Иванова Митева-

Шумналиева, дм се избира за нов научен ръководител на докторанта. 

 

5.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Галина Кирилова Златанчева – задочен докторант към Катедра по вътрешни 

болести от „Инвазивна диагностика и терапия при пациенти с белодробна хипертония” 

на „Оценка на морфологичната характеристика на каротидни стенози с IVUS-виртуална 

хистология”. 

 

6.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р Наташа Цекова Трайкович – редовен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология, която е назначена на трудов договор, считано от 11.10.2017 г. 

 

7.ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Михаела Сашова Димитрова - Младенова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на пациенти с централен 

преждевременен пубертет”. 

Дата на защитата: 05.10.2017 г. 
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- Д-р Невена Бранимирова Гергинова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Мембранозен гломерулонефрит – ретроспективна и 

проспективна оценка за еволюцията на болестта във връзка с лечението”. 

Дата на защитата: 11.10.2017 г. 

   

По точка 7 „РАЗНИ“ : 

І. ФС с мнозинство гласува и предлага на АС да се предприемат действия за 

възстановяване на изнесеното обучение по медицина в Италия и да се разгледа 

предложения от акад. проф. д-р В. Митев проекто-договор. 

 

IІ. Във връзка със срочните трудови договори на преподавателите на длъжност 

„асистент, висше училище“ и решение на АС от 06.06.2017 г. за създаване на нова 

алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, както 

и по предложение на ръководители на катедри и решение на Декански съвет от 

24.10.2017 г. ФС реши с мнозинство: 

- Да премине на постоянен трудов договор асистент д-р Людмил Калистратов Лазаров, 

дм, катедра по фармакология и токсикология, защитил дисертация през 2017 г. 

   

Протоколирал:                                              

Я. Стойчева                                                  

 

 

 


