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                                                             Утвърждавам:  

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

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 27.07.2016 г. 

 

 

І. РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1.Възнагражденията за наднормативната натовареност на 

преподавателите от 30 катедри и клинични центрове за учебната 2015/2016г. 

в размер на 725 865,85 лв. /Седемстотин двадесет и пет хиляди осемстотин 

шестдесет и пет лева 85 ст./  да бъдат изплатени през м.август 2016 г. 

  

 2.Хонорувани преподаватели могат да се включват в изпитните 

комисии на английски език и да получават заплащане, както  Редовния 

преподавателски състав, регламентирано в Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната година /Раздел ХVІ, т. 17/. 

 

3. ФС гласува, във връзка с увеличения брой групи обучаващи се на 

английски език и изработване на графици на учебните занятия за студенти в 

специалност „медицина” ІV-ти, V-ти и VІ-ти курс - за учебната 2016/17г., 

студентите да бъдат обучавани както следва: 

І курс  

–обучение на български език - разпределение в два лекционни потока по 

всички дисциплини  

–обучение на английски език – разпределение в два лекционни  потока по  

всички дисциплини   

ІІ курс  
–обучение на български език – разпределение в един лекционен поток по 

всички    дисциплини 

–обучение на английски език – разпределение в два лекционни потока по 

всички дисциплини   

ІІІ курс 

–обучение на български език – разпределение в  един лекционен поток по  

всички дисциплини 

–обучение на английски език – разпределение в  един лекционен поток по  

всички дисциплини   

ІV курс  
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–обучение на български език - разпределение в четири лекционни потока по 

всички дисциплини  

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни  потока по  

всички дисциплини 

V курс  

–обучение на български език - разпределение в три лекционни потока по 

всички дисциплини  

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни  потока по  

всички дисциплини 

VІ курс  

–обучение на български език - разпределение в три лекционни потока по 

всички дисциплини  

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни  потока по  

всички дисциплини 

Преддипломен стаж – очакват се 20 английски групи: 

Разпределение в четири потока по всички дисциплини /по 13 групи в поток, 

от които 8 български и 5 английски/ 

 

 4. ФС прие следните предложения за промяна в Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната година: 

- Към Раздел 10, т. 5.1 да се добави и специалност „Медицина”. 

/Чуждестранните студенти по „Медицина” могат да провеждат летните си 

предклинични практики и в друга страна, член на ЕС и ЕИП/. 

- Към Раздел 8 да се добави нова точка, свързана с издаване, 

получаване и съхраняване на студентската книжка със следния текст: 

- Студентската книжка е официален документ, който трябва да се поддържа 

в изряден вид и съхранява до края на обучението от студента; 

- при случай на загубване или открадване на същата, студентът е длъжен в 

срок от 24 часа да съобщи в деканата за това и да подаде обява в 

ежедневник за невалидна студентска книжка; 

- Издаване на дубликат на студентска книжка става след заплащанена 

административна такса, определена със заповед на ректора и изпълнение на 

горните условия; 

- Всички нарушения свързани с нарушаване на целостта на студентската 

книжка, подмяна на снимка, преотстъпване на друг студент с цел явяване на 

изпит и др. Декана предлага на Ректора решаване на студентското 

положение на студента. 

 

ІІ. ФС ИЗБРА и предлага на АС да утвърди избора на СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм след решение на 

научното жури със 5 положителни гласа и мнозинство при гласуването на 

ФС за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на 
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висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична 

имунология” в катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на 

база УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”. 

2.  Д-р Светла Емилова Динева, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна диагностика” в катедра 

по образна диагностика на база УМБАЛ „Александровска”. 

3. Ас. д-р Методи Юлиянов Гошев, дм след решение на научното жури 

със 5 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина” в катедра по 

съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска”. 

4. Ас. д-р Кирил Благоев Младенов, дм след решение на научното жури 

със 5 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна Медицина” в клиничен 

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на 

база УМБАЛ „Александровска”. 

5. Д-р Марин Бойков Пенков 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 

„Образна диагностика” в катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски”. 

6. Д-р Станимир Стефанов Сираков 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 

„Образна диагностика” в катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски”. 

7. Д-р Здравка Петрова Тодорова 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 

„Педиатрия” в катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. д-р И. Митев”. 

8. Д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова след издържан конкурсен 

изпит и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 
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спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и 

геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев”. 

9. Д-р Ивайла Руменова Узунова 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 

„Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев”. 

 

ІІІ. ФС ИЗБРА СЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ЖУРИТА: 

- ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обща 

хирургия /три места/ за нуждите на Катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – УМБАЛ „Света Анна“ 

Проф. д-р Росен Станчов Дребов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервен член 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

Технически сътрудник: Гл. ас. д-р Васил Маринов Павлов. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обща 

хирургия за нуждите на Катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн – Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 
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Външни членове 

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – МБАЛ „Токуда“ 

Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие“ 

Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – УМБАЛ „Света Анна“- 

външен член 

Технически сътрудник: Ас. д-р Константин Савов Гроздев. 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обща 

хирургия за нуждите на Катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 53/12.07.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн – пенсиониран преподавател 

по-малко от 5 год., Клиничен център по гастроентерология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – УМБАЛ „Света Анна“ 

Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Николай Йорданов Колев, дм – УМБАЛ „Света Марина“ – Варна 

– външен член 

Технически сътрудник: Ас. д-р Петър Ангелов Грибнев. 

 

- ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на 

Д-р Огнян Митков Младенов, редовен докторант към Катедра по 

офталмология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към 

МУ-София  

2. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм - Катедра по офталмология 

към МУ-София  
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3. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – МЦ „Visus“, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн – МУ-Варна, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Борислав Стоименов Дъбов, дм - Катедра по офталмология 

към МУ-София  

2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 21.10.2016 г. 

 

- ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И НАУЧНО ЖУРИ на 

Д-р Илияна Анатолиева Александрова - Лазарова, задочен докторант към 

Катедра по неврология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова – Чамова, дм - Катедра по 

неврология към МУ-София  

2. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм - Катедра по неврология към МУ-

София  

3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, дм – МБАЛ „Токуда“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм - Катедра по неврология към 

МУ-София  

2. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 23.11.2016 г. 

 

ІV.  ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Ваня Ангелова Мацанова-Симова – лекар-асистент към Катедра 

по физикална медицина и рехабилитация  

Тема:”Физикална медицина и рехабилитация при хумеро-скапуларен 

периартрит”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм 

База: Катедра по физикална медицина и рехабилитация  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

- Д-р Вяра Цветанова Димитрова – лекар-асистент към Катедра по 

физикална медицина и рехабилитация  

Тема:”Физикална медицина и рехабилитация при деца с бронхиална астма”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм 

База: Катедра по физикална медицина и рехабилитация  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

2. Трансформиране на докторантура ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА на обучение на: 

-  Д-р Георги Ангелов Тинов – редовен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия, който е назначена на трудов договор в УМБАЛ „Св. 

Екатерина”. 

-  Д-р Йордан Иванов Македонски – редовен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия, който е назначена на трудов договор в УМБАЛ 

„Св. Екатерина”. 

-  Д-р Надежда Станчева Христова – редовен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия, която е назначена на трудов договор в УМБАЛ 

„Св. Екатерина”. 

 

3. ПРОМЯНА НА ТЕМА на: 

- Д-р Марта Григорова Михайлова-Христова – задочен докторант към 

Катедра по медицинска генетика от „Характеристика на екзомните 

нарушения при Балканска ендемична нефропатия ” на „Вариации в броя 

копия при деца с нарушения в развитието” и избор на втори научен 

ръководител доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм, поради опита й по 

темата. 

-  Д-р Тони Георгиев Великов – редовен докторант към Катедра по спешна 

помощ от „Сърдечно-съдов риск при пациенти с хронична бъбречна 

недостатъчност” на „Неинвазивна оценка на левокамерната и съдова 

функция при пациенти на хемодиализа” 
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4. ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по 

докторска програма „Хранене и диететика” в катедра по хигиена, 

медицинска екология и хранене на: 

- д-р Диана Живкова Въндева, отчислена с право на защита на ФС от 

22.04.2016 г. и 

- д-р Бисерка Младенова Страхилова, в удължение на докторантурата от 

22.04.2016 г. 

 

5. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИИ за придобиване на ОНС „ДОКТОР“:  

- Д-р Явор Сашов Асьов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ендокринология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Нови антропометрични и биохимични 

маркери в континиума от нормогликемия през предиабет към диабет”. 

Дата на защитата: 27.06.2016 г. 

- Д-р Десислава Валентинова Нешева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Генетика 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Характеризиране генетичните корени на 

населението по българските земи”. 

Дата на защитата: 29.06.2016 г. 

- Далия Методиева Кънчева.  

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Генетични изследвания в ендогамни 

популации: предимства и предизвикателства”. 

Дата на защитата: 01.07.2016 г. 

- Д-р Мария Симеонова Гайдарова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Епидемиология, клинико-лабораторна 

характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска 

възраст”. 

Дата на защитата: 10.06.2016 г. 

- Д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 
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Тема на дисертационния труд: „Болест на Кавазаки – клинични особености, 

лечение и коронарен риск”. 

Дата на защитата: 16.06.2016 г.  

- Д-р Роксана Красимирова Минчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Имунопатология и алергология 

Клиничен център по алергология 

Тема на дисертационния труд: „Диференциална роля на възпалението в 

генезата на бронхиалната обструкция и кашлицата като симптом”. 

Дата на защитата: 13.07.2016 г.  

      -  Д-р Наташа Янкова Янева-Дончева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Диабетна кетоацидоза – кома в детската 

възраст”. 

Дата на защитата: 07.06.2016 г. 

6. ФС РАЗКРИВА ПРОЦЕДУРА за защита на дисертационен труд за 

придобиване на НС „Доктор на науките” на основание чл. 95 от Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в МУ-София на : 

-  Доц. д-р РАДИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, дм, преподавател към 

Клиничен център по ендокринология, с тема на дисертационния труд: 

„Съвременни аспекти в хистологичната и цитологична диагностика на 

злокачествените тиреоидни заболявания при български пациенти”. 

Средствата за дисертационния труд са за сметка на Медицински факултет. 

 7. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРАТА на д-р Благовеста 

Маринова Карашова, редовен докторант в катедра по педиатрия за срок от 2 

год. поради бременност и майчинство, считано от 10.07.2016 г. 

 

  V. РАЗНИ 

 

          1.  Във връзка с писмо на проф. д-р Генчо Начев-изпълнителен 

директор на УМБАЛ”Света Екатерина”, относно финансиране закупуването 

на нова климатична инсталация за аула „Максима” , ФС РЕШИ: 

 С цел възстановяване на учебния и работен процес на Аула 

„Максима” на УМБАЛ”Света Екатерина”, Медицински факултет Деканат 

спешно да осигури средства    за закупуване на нова климатична инсталация   

в размер на 48 000 лв. 

 

          2.  ФС потвърди свое решение от 03.12.2015 г.  и предлага на АС по 

отношение на трудовите правоотношения на лицата заемащи длъжност 

„асистент” и придобили образователната и научна степен „Доктор” точно 
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уреждане на този въпрос в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Медицински университет-София , като логично и в съответствие със закона 

би могло да се приеме, че лицата заемащи длъжност „асистент” с 

придобита ОНС „Доктор”, след изтичане на първия договор могат да 

сключат безсрочен или нов срочен трудов договор до следваща 

атестация на научно-преподавателски кадри. 

 

3. ФС реши и предлага на АС да разреши обявяването на следните  

конкурси за преподаватели: 

- За катедрата по педиатрия – трима доценти на база СБАЛДБ”проф. 

д-р И. Митев”; 

- за катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология – един асистент; 

- за катедрата по обща и оперативна хирургия – трима асистенти на 

база УМБАЛ”Александровска”. 

 

4. ФС  избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2016/17 г.: 

- За Катедрата по медицинска химия и биохимия – за преподаване на 

„Медицинска химия” на бълг. и англ. ез.- общо до 1100 уч. ч.: 

1. Доц. Иван Петров Иванов 

2. химик Доротея Александрова 

3. химик Радионка Янева 

- За катедрата по психиатрия и медицинска психология - за упр. на 

бълг. и англ. ез. до 274 уч. ч. на преподавател: 

1. д-р Пламен Петров 

2. д-р Владимир Николов 

3. Анита Ферчева – кл. психолог 

4. Павлина Нанева– кл. психолог. 

- За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – за 

упр. на бълг. и англ. ез. до 500 уч. ч. на преподавател:  

1. Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова 

2. Д-р Теодора Константинова Ячева 

3. Д-р Ирена Димитрова Иванова 

4. Д-р Невена Гешева 

и като гост преподавател до 20 уч. ч. лекции – Проф. д-р Камен Николаев 

Цачев 

- За клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и 

медицинска онкология – проф. д-р Татяна Хаджиева – за лекции до 170 уч. 

ч. 
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- За катедра по анестезиология и интензивно лечение – за лекции на 

бълг. И англ. език до 85 уч. ч. на преподавател: 

1. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн 

2. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм  

 

5.ФС реши да бъдат сключени допълнителни граждански договори с  

хоноруваните асистенти д-р Радослав Славчев Тодоров за 44 уч. ч. 

упражнения на английски език и д-р Елена Росенова Арабаджиева за 54 уч. 

ч. упражнения на английски език и да бъде изплатено съответното 

възнаграждение. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 

 


