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                                                             Утвърждавам:  

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

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 29.09.2016 г. 

 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

 І. ФС избра и предлага на АС да утвърди следните преподаватели: 

1.  Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм след решение на научното 

жури със 7 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС 

за заемане на академичната длъжност „професор” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на  

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

2. Гл. ас. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм след решение на 

научното жури със 7 положителни гласа и мнозинство при 

гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „доцент” 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 УМБАЛ 

„Александровска”. 

3. Гл. ас. д-р Анна Тончева Дашева-Димитрова, дм след решение на 

научното жури със 7 положителни гласа и мнозинство при 

гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „доцент” 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 Иван Митев”. 

4. Гл. ас. д-р Радка Савова Христова, дм след решение на научното 

жури със 7 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС 

за заемане на академичната длъжност „доцент” 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 Иван Митев”. 

5. Ас. д-р Росен Стефанов Калпачки, 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 „Обща медицина” в катедра по обща медицина на база 

УМБАЛ ”Св. Анна”. 

6. Ас. д-р Сашка Георгиева Желязкова-Главеeва, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

7. Ирина Вълчева Чакърова, дб 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 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически 

науки” и научната специалност „Медицинска биология” в катедра по 

биология. 

8. Ас. д-р Антон Господинов Койчев, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база 

УМБАЛ ”Александровска”. 

9. Ас. д-р Манол Бонев Соколов, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база 

УМБАЛ ”Александровска”. 

10.  Ас. д-р Константин Савов Гроздев, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база 

УМБАЛ ”Александровска”. 

11. Д-р Божидар Цветанов Томов  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 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща медицина” в катедра 

по обща медицина на база УМБАЛ „Св. Анна”.  

12. Д-р Антония Кирилова Хаджийска  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 „Нуклеарна медицина” в 

клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.  

13. Д-р Диляна Василева Илиева  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 „Нуклеарна медицина” в 

клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.  

14. Ивайло Стоилов Атанасов  след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.1.„Физически науки” и научната специалност „Медицинска 

физика” в катедра по медицинска физика и биофизика. 

15. Д-р Зафер Ахмед Сабит 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 „Патофизиология” в 

катедра по патофизиология.  

 

 ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧ. 2016/17 Г.  

- За катедра по Инфекциозни болести,паразитология и троп.медицина 

- За упражнения до 346 учебни часа на преподавател: 

1. Д-р Невяна Христова Дървеняшка 

2. Д-р Ганка Стоянова Горанова 

3. Д-р Надя Петрова Найденова – Атанасова 

4. Д-р Марияна Тодорова  Илиева – Кайтазка 

5. Д-р Искра Трифонова Симова 

6. Д-р Емилия Стефанова Христова 

7. Д-р Валери Рангелов Велев 

- За катедра по обща и оперативна хирургия - За упр. на бълг.и англ. до 

420 уч.ч на преподавател: 

1. Д-р Радослав Славчев Тодоров 

2. Д-р Елена Росенова Арабаджиева 
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3. Д-р Лилия Бориславова Симонова 

- За катедра по хирургия –   

1. Доц.Владимир Костадинов Нейчев,дм-Упр.англ.ез.–180 уч.ч.Лек.– 14 

уч.ч. 

2. Д-р Илия Феодоров Фидошев-упр.стаж. 200 уч.ч.,упр.англ.ез. 180 

уч.ч. 

3. Д-р Мариела Борисова Василева - упр.англ.ез. 180 уч.ч 

4. Д-р Набил Хаят Неко - упр.англ.ез. 180 ч 

5. Проф.Александър Червеняков,дм - лек.на бълг.ез. 6 уч.ч. и лек.на 

англ.ез. 6 уч.ч. 

6. Доц.Михаил Радионов,дм – лек.на бълг.ез. 12 уч.ч. и лек.на англ.ез. 

12 уч.ч. 

-  За катедра по хирургия - за всички часове по детска хирургия - общо : 

Лек.бълг.-18 ч, Лек.англ.- 6 ч, упр.бълг.-384 ч. и упр.англ. 96 .ч. 

– следните преподаватели от Клиника детска хирургия към УМБАЛСМ 

“Пирогов”: 

1. Проф.д-р Росен Станчев Дребов,дмн 

2. Гл.ас. Д-р Костадин Боянов Думанов 

3. Гл.ас.Д-р Цветко Венков Георгиев 

4. Гл.ас.Д-р Петранка Петкова Думанова 

- За катедра по образна диагностика - За упр.на англ.език до 300 уч.ч: 

1. Д-р Виолета Грудева 

-  За катедра по анатомия, хистология и ембриология - За упр.на 

бълг.език до 600 уч.ч: 1. Д-р Борко Исаков Исаков 

- За катедра по медицинска микробиология – за упр. на англ. език до 

470 уч. ч.: 1. Д-р Вирна-Мария Циту 

- За катедра по медицинска химия и биохимия - За Медицинска 

биохимия, за упр.на бълг.и англ.език общо за групата/1-10/до 2500 уч.часа: 

1. Гл.ас Емилиан Йонков Панов 

2. Гл.ас. Николина Георгиева Кръстева,дх 

3. Невяна Иванова Иванова,дб 

4. Таня Кирилова Кадийска,дб 

5. Андрей Венциславов Киров,дб 

6. Анита Огнянова Цветкова 

7. Савина Савчева Тинчева 

8. Иглика Тодорова Йорданова 

9. Мария Цанева Глушкова 

10. Силва Гаро Гирагосян 

11. Хоноруваният доц. И. П. Иванов да участва в изпитите , провеждани 

на англ.ез. 

- За катедра по вътрешни болести – преподаватели, които поемат всяка 

година част от хорариума по определени теми от Вътрешните болести, 

както следва: 
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От Национална Кардилогична Болница:  

1. проф. Нина Гочева  

2. доц. Елина  Балтаджиева –Трендафилова 

3. доц. Борислав Георгиев 

4. д-р Вера Байчева  

5. д-р Милко Стоянов 

От Токсикология „Пирогов”: 

1. доц. д-р Маргарита Стоянова Гешена-Бояджиева 

2. доц. Андриана Боянова Стойкова  

3. доц. д-р Юлия Венкова Раденкова – Саева   

4. д-р Емилия Веселинова Кирова  

От СБАХЗ в Дървеница:  

1. проф. Георги Михайлов 

2. проф. Маргарита Генова 

3. проф. Георги Балаценко 

4. гл. асистент д-р Пенка Ганева 

5. гл.ас.д-р Юрий Жечев 

6. гл.ас. д-р Бранимир Спасов 

7. асистент д-р Таня Янкова 

От Клиника по кардиология към КВБ: 

1. д-р Ценка Бонева Бонева 

2. д-р Светослав Благоев Стоименов  

 От Клиника по гастроентерология – за упражнения на български и 

английски език до 385 уч. часа на преподавател: 
1. д-р Соня Драгнева 

2. д-р Цветелина Маринова 

3. д-р Любен Милачков  

- За катедра по неврохирургия – за упр. и лекции на англ. език до до 110 

уч. часа-до 100 уч. ч. упр. и до 10 уч. ч. лекции: 

1. Д-р Рангелов 

- За катедрата по психиатрия – за преподаване по медицинска 

психология за лекции и упр. на бълг. и англ. ез. и за СДО, за избраните 

хонорувани преподаватели – Анита Ферчева и Павлина Нанева – се 

уточнява - до 600 уч. ч. на преподавател  

- за ЦЕОФВС: 

за преподаване на групите, следващи медицина на английски език за 

обучение на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:  

1. доц. д-р Павлина Кънчева  

2. ст. пр. Румяна Стоева  

3. ст. пр. Светлана Тодорова  

4. ст. пр. Ивайло Томов  

5. ст. пр. Светлана Танева  

6. пр. Анета Атанасова  
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7. Дора Витанова  

8. Анелия Белберова  

9. Пепа Аршинкова  

10.Лилия Велкова  

11.Галя Спирова  

12.Правда Цанкова   

13.Петранка Кръстева   

14.Красимира Георгиева  

15.Ивана Табакова  

16.Свобода Гагарова  

17.Доц. Катя Чаралозова  

18.Илияна Дончева-Райчинова 

19. Надя Терзиева. 

- за обучението по ЛАТИНСКИ ЕЗИК: 

1. доц. Ирена Станкова, 

2. ст. пр. Василка Николова 

3. ст. пр. Ивелина Колева 

4. ст. пр. Мина Петрова 

- за обучението по СПОРТ на групите, следващи медицина на 

английски език:  

1. доц. Анна Божкова  

2. ст. пр. Йончо Йонов  

3. ст.пр. Жасмин Цанкова   

4. ст. пр. Кирил Бозов   

5. ст. пр. Владимир Иванов  

6. ст. пр. Константин Василев  

7. ст. пр. Светослав Гайдаров. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси за преподаватели:  

-  За катедрата по медицинска химия и биохимия – един професор 

по биохимия; 

- За катедрата по УНГ – двама доцент и един главен асистент на 

база УМБАЛ”Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

- За катедрата по неврология – един професор и двама доценти на 

база УМБАЛ”Александровска” и двама доценти на база 

УМБАЛНП”Св. Наум”; 

- За катедрата по психиатрия – един професор на база 

УМБАЛНП”Св. Наум”; 

- За катедра по неврохирургия – един професор, един доцент и 

двама асистенти; 

- за катедрата по биология – един главен асистент; 

- За клиничния център по белодробни болести– един главен 

асистент на база СБАЛББ”Св. София”; 
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- За катедрата по анатомия, хистология и ембриология – един 

главен асистент; 

- За катедрата по вътрешни болести – двама асистенти на база 

клиника по гастроентерология на УМБАЛ”Св. Иван Рилски”; 

-  За катедрата по образна диагностика – един асистент на база 

УМБАЛ”Александровска”; 

- За катедрата по АГ – четирима асистенти на база 

СБАЛАГ”Майчин дом”. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА: 

 

I. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

 

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

епидемиология /две места/ за нуждите на Катедра по епидемиология, 

обнародван в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Йорданка Иванова Митова - Минева, дм – Катедра по 

епидемиология към МУ-София 

Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – Катедра по епидемиология 

към МУ-София 

Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсиониран преподавател 

по-малко от 5 год., Катедра по епидемиология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм – пенсионер 

Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм – Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – ВМА-София – външен член 

Технически сътрудник: Илияна Павлова. 

 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по 

нервни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ 

бр. 53/12.07.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн – Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – Катедра по неврология към 

МУ-София 
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Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм – Катедра по неврология към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн - ВМА-София 

Доц. д-р Коста Димитров Костов, дм – МВР болница - София 

Резервни членове 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – Катедра по неврология към 

МУ-София 

Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база МБАЛНП „Свети  

Наум“, обнародван в ДВ бр. 53/12.07.2016 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

към МУ-София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – Катедра по неврология към 

МУ-София 

Външни членове 

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

Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски университет 

Резервни членове 

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

София 

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив - външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

ортопедия и травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и 

травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към 

УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, дм - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер 
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Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – МБАЛ „Сердика“ 

Резервен член 

Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“- 

външен член 

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

 

5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия) за нуждите на 

Катедра по фармакология и токсикология, обнародван в ДВ бр. 53/ 

12.07.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн - Катедра по фармакология 

и токсикология към МУ-София 

Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм - Катедра по клинична фармакология и 

терапия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм – БАН 

Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – пенсиониран преподавател повече от 

5 год. 

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева – Маринова, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Доц. д-р Цветанка Петрова Маркова, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

Доц. д-р Яна Димитрова Чекеларова, дм – БАН – външен член 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” /две места/ по 

ревматология за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника 

по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 

64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Венета Димитрова Пейчева, дм – пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год., Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска - Къдрева, дмн - Катедра по 

вътрешни болести към МУ-София 

Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм - Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

Външни членове 
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Проф. д-р Атанас Згуров Баталов, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска - Мочева, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова – Тончева, дм – Национална 

многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“  

Резервни членове 

Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Тракийски университет – 

Стара Загора – външен член 

Технически сътрудник: Спаска Борисова Величкова.  

 

7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две 

места/ по ревматология за нуждите на Катедра по вътрешни болести на 

база Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 

обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Доц. д-р Венета Димитрова Пейчева, дм - пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год., Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска - Мочева, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова – Тончева, дм – Национална 

многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“  

Резервни членове 

Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Тракийски университет – 

Стара Загора – външен член 

Технически сътрудник: Спаска Борисова Величкова.  

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две 

места/ по оториноларингология за нуждите на Катедра по УНГ болести на 

база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, 

обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести към 

МУ-София  
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Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм - Катедра по УНГ болести към 

МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център „ИСУЛ“ 

Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Клиники „Торакс“ 

Резервен член 

Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

II. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” на:  

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм, в Катедра по неврология на тема 

„Съвременни маркери за субклинична каротидна атеросклероза“.  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология 

Предложение за  научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по 

неврология към МУ-София 

2. Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – Катедра по 

неврология към МУ-София 

3. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

5. Проф. д-р Людмил Димитров Йорданов - Мавлов, дмн – пенсионер, 

/външен член/; 

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

член/; 

7. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм - Катедра по неврология 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дм – МВР болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 15.12.2016 г. 

 

III. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И НАУЧНО ЖУРИ на: 

-Д-р Гален Димитров Шиваров, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по УНГ болести. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - Катедра по УНГ болести към 

МУ-София  

2. Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести 

към МУ-София  

3. Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм - Катедра по УНГ болести към 

МУ-София  

4. Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн – УМБАЛ „Царица Йоанна“ - 

ИСУЛ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Пламен Костов Недев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Соня Върбанова Николова, дм - Катедра по УНГ болести 

към МУ-София  

2. Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Клиники „Торакс“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 16.12.2016 г. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ: 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

 

- Д-р Димитър Петров Николаков – лекар в УМБАЛ „Св. Анна” за 

зачисляване към Катедра по анестезиология и интензивно лечение  

Тема:”Клиничен и управленски анализ на дейностите в Клиника по 

анестезиология и интензивно лечение за подобряване на качеството и 

контрола на разходите”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм 

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Св. 

Анна” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 

- Д-р Марчела Димчева Колева – лекар в УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ” за зачисляване към Катедра по УНГ болести 

Тема:”Критерии за избор на системно лечение при пациенти с тумори на 

глава и шия”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм 

База: Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Оториноларингология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

СБАЛМО „Доц. д-р Валентина Цекова-София” ООД. 

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Снежина Михайлова Лазова – задочен докторант към Катедра по 

педиатрия считано от 02.10.2016 г. 

 

3. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

-    Д-р Владислава Миленова Тодорова – редовен докторант към Катедра 

по вътрешни болести от „Еволюция на хроничните бъбречни заболявания” 

на „Серумни и уринни биологични маркери при остро бъбречно 

увреждане” и смяна на научния ръководител доц. Режина Джераси с доц. 

д-р Румяна Панайотова Кръстева, дм. 

 

4. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Любина Рачева Тодорова – задочен докторант към Катедрата по 

фармакология и токсикология, научният ръководител чл. кор. проф. д-р 

Мила Василева Власковска, дмн да бъде заменена с проф. д-р Славина 

Кирилова Сурчева, дм и избор на чл. кор. проф. д-р Мила Василева 

Власковска, дмн за научен консултант на докторанта. 

 

5. ОТПИСВАНЕ ОТ ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Никола Христов Мумджиев, редовен докторант към Клиничен 

център по гастроентерология, да бъде отписан по собствено желание 

съгласно чл. 63 от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София. 

 

6. ОТСРАНЯВАНЕ ОТ ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Даниел Йорданов Бързанов, редовен докторант към Клиничен център 

по гастроентерология, да бъде отстранен поради неспазване срока за 

заплащане на дължимата държавна такса за докторантурата  (чл. 64, ал. 2, 

т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в МУ-София) и напускане на 

Клиниката по хирургия.  

- Д-р Димитър Богомилов Димитров, редовен докторант към Клиничен 

център по гастроентерология, да бъде отстранен поради неспазване срока 

за заплащане на дължимата държавна такса за докторантурата  (чл. 64, ал. 

2, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
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степени и заемане на академични длъжности в МУ-София) и напускане на 

Клиниката по хирургия.  

 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ОНС „ДОКТОР“:  

- Д-р Димитър Любомиров Русинов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Върху възможностите на перитонеалната 

диализа като метод за лечение на деца с хронична бъбречна 

недостатъчност”. 

Дата на защитата: 30.05.2016 г. 

- Д-р Николай Ангелов Халачев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 

Тема на дисертационния труд: „Роля на уродинамичните изследвания в 

диагностиката на СДПП при мъже”. 

Дата на защитата: 24.06.2016 г. 

- Д-р Михаела Владимирова Сергеева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Нарушение в пространственото 

възприятие, поза и походка при вестибуларно болни”. 

Дата на защитата: 14.01.2016 г. 

- Д-р Соня Иванова Христова - Чакмакова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Свързващи и неутрализиращи антитела 

срещу интерферон бета при лечение на множествена склероза”. 

Дата на защитата: 26.04.2016 г. 

- Д-р Ангел Димчев Дандов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Тема на дисертационния труд: „Морфологична и неврохимична 

пластичност в мезенцефалното тригеминално ядро на плъх след перифирна 

увреда”. 

Дата на защитата: 08.09.2016 г. 

- Д-р Дарко Панче Арнаудовски. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  
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Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти на епидуралната 

анестезия за обезболяване при раждане”. 

Дата на защитата: 13.09.2016 г. 

- Д-р Димитър Иванов Кючуков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Хирургично лечение на предсърдни 

аритмии”. 

Дата на защитата: 13.09.2016 г. 

- Д-р Адил Мохамед Кадъм. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Клинична и генетична характеристика на 

български пациенти с фенилкетонурия”. 

Дата на защитата: 02.09.2016 г. 

- Д-р Атанас Иванов Сабахов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Ехографски контрол при извършване на 

регионална анестезия в акушерствата и гинекологията”. 

Дата на защитата: 20.09.2016 г. 

- Д-р Анна Пенчева Цакова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Фармакологични подходи за повлияване на 

болката при различни експериментални модели. Основи за механизъм-

насочено лечение”. 

Дата на защитата: 26.09.2016 г. 

- Д-р Любен Митков Милачков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Маркери за неопластична трансформация 

при заболявания на червото”. 

Дата на защитата: 26.09.2016 г. 
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УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ  

ФС реши и предлага на АС да утвърди удължаването с една година 

на трудовия договор на следните преподаватели: 

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн, кат. по ССХ, роден на 

09.11.1951 г. за първи път с 24 «Да» и 1 «Не» от 25 гласували. 

2. Проф. д-р  Адриана Иванова Бочева, дм, кат. по патофизиология, 

родена на 26.10.1951 г.за  първи път със 17 «Да» , 5 «Не» и 3 «Бели» от 25 

гласували. 

3. Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм, кат. по физикална 

медицина и рехабилитация, родена на 21.0.10.1950 г. за втори път с 25  

«Да» от 25 гласували. 

4. Проф. д-р Румяна Събчева Търновска, дм, КВБ, родена на 

04.11.1950 г. за втори път с 25 «Да» от 25 гласували.  

5. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева, дм, КВБ, родена на 

07.11.1951 г. за първи път с 25 «Да» от 25 гласували. 

6. Доц. д-р Кирил Димчев Георгиев, дм, кат. по неврохирургия, роден 

на 06.10.1950 г. за втори път с 25 «Да» от 25 гласували. 

7. Доц. д-р Стоян Иванов Цонев, дм, кл. център по белодробни 

болести, роден на 08.10.1950 г., за втори път с 25 «Да» от 25 гласували 

 

 РАЗНИ 

 І. ФС с мнозинство прие предложението на Деканския съвет за 

подпомагане на на преподавателите с доклад (oral presentation) на 

международни научни прояви, както и преподаватели (колектив) с 

награден постер в размер до 500 евро, като: 

- Участието се документира с представяне на покана за участие в научната 

проява, документ за платена такса и сертификат, издаден от 

организаторите на проявата.  

- Годишната сума за изплащането на такса участие в научните прояви да 

бъде в размер до 50 000 лв. от бюджета на Медицински факултет. 

- Да бъде  създадена комисия, която да определи критериите на отпускане 

на средствата и те да се отпускат с решение на Деканския съвет. 

ІІ. ФС с мнозинство утвърди предложените свободно избираеми 

курсове за уч. 2016/17 г. в предклиничните катедри и клиничните катедри 

и центрове, съгласно Приложение 1 

 ІІІ. ФС с мнозинство разреши едногодишен неплатен отпуск на: 

1. Д-р Гергана Огнянова Николова, дм, гл. ас. в катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. 

2. Д-р Татяна Петрова Пирдопска, асистент в катедра по обща и 

клинична патология. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 


