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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 15.12.2016 г. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

    

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

1. Ас. д-р Георги Асенов Велев, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска” /в конкурс с двама кандидати за едно място – ас. Г. Велев – 7 

„да” и гл. ас. Николай Кътев – 7 „не” на научното жури /. 

2. Гл. ас. д-р Светослав Йорданов Тошев, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на  база УМБАЛ 

„Александровска”. 

3. Гл. ас. д-р Павлина Ангелова Гатева, 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 „Фармакология” в катедра по фармакология и 

токсикология. 

4. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Гойчева, 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 „Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” /в конкурс с трима кандидати за две места – гл. ас. 

Гойчева – 7 „да” , гл. ас. Петранова – 7 „да” и гл. ас. Валентина Решкова – 7 „не” 

на научното жури /. 

5. Гл. ас. д-р Цветанка Петрова Петранова, 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 „Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”/в конкурс с трима кандидати за две места – гл. ас. 

Гойчева – 7 „да” , гл. ас. Петранова – 7 „да” и гл. ас. Валентина Решкова – 7 „не” 

на научното жури /. 

6. Ас. д-р Иглика Петрова Станчева, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 
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академичната длъжност „главен асистент” 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”. 

7. Ас. д-р Станислав Христов Йорданов, 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 „Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

8. Ас. д-р Руска Петрова Шумналиева, 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 „Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

9. Ас. д-р Десислава Райкова Калинова, 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 „Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

10. Д-р Димитринка Събкова Митева 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 УМБАЛ „Александровска”.  

 

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

- Катедра по вътрешни болести /Клиника по ендокринология/- За бълг.и англ. 

ез. - лекции до 90 уч.ч. и упр. до 385 уч.ч. на преподавател: 

1. Д-р Вера Карамфилова 

2. Д-р Цветан Гатев 

 

- ФОЗ /за обучение и изпити по медицинска етика на английски език за 

чуждестранни студенти по медицина: лекции до 22 уч. ч. и упр. до 225 уч. ч. и 

изпит-текуща оценка на 250 студенти/ -  

1. Проф. д-р Сашка Руменова Попова 

 

- Катедра по обща медицина - Натовареност по УП за 5 дни от преддипломния 

стаж по обща медицина - Общо за групата общо практикуващи лекари 780 

учебни часа: 
1. Д-р Найден Христов Манолов – ДКЦ „Дружба“ 

2. Д-р Венцислав Тръпчов Аговски - ДКЦ „Студентски град“ 

3. Д-р Светла Маринова Ангелова - ДКЦ „Студентски град“ 

4. Д-р Мария Николова Стойчева - ДКЦ „Студентски град“ 

5. Д-р Диана Енчева Колева - ДКЦ „Дружба“ 

6. Д-р Павлина Здравкова Петкова - ДКЦ „Александровска“ 
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- Катедра по биология – за упр. на бълг. до 72 уч.ч. и на англ. до 288 уч.ч, 

считано от 29.11.2016г.: 

1. Владислав Лазаров 

 

- Катедра по медицинска химия и биохимия - Допълнителни 90 уч.ч. за упр. на 

бълг. език за хонорувания преподавател: 

1. Радионка Янкова Янева-Лазова  

 

- Катедра по хирургия – допълнителни лекции англ. език – 18 уч.ч., упражнения 

англ. език – 264 уч.ч. общо за хоноруваните преподаватели от К-ка детска 

хирургия УМБАЛСМП „Пирогов“: 

1. Проф. д-р Росен Дребов 

2. Д-р Петранка Дойнова 

 

-  Катедра обща и клинична патология – за участие в изпити на   

   избраните хонорувани преподаватели 

1. Проф.д-р Цана Бошнакова 

2. Д-р Ангелина Карамфилова 

 

- Катедра по неврология – за обучението по ликворология до 252 уч. ч.: 

1. Д-р Валентина Димитрова 

 

- Катедра по педиатрия – от СБАЛДБ – за упражнения на бълг. и англ. ез. до 380 

уч. ч. на преподавател: 

1. Д-р Стоянка Петкова Симеонова 

2. Д-р Зорница Тодорова Малинова 

3. Д-р Десислава Костова Йорданова 

4. Д-р Деница руменова Кофинова 

5. Д-р Адил Мохамед Кадъм 

 

- Във връзка с решение ФС /П-л № 3/27.07.2016 г./ и решение на Деканския съвет 

/П-л № 6/09.12.2016 г./ ФС реши с мнозинство хоноруваните преподаватели, 

предложени от катедрите за участие в изпитите, да изпитват и на български език 

и да отпадне диференцирането на български и английски език. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

-  За катедрата по педиатрия – един доцент в област на висшето  

образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 

„Медицина” и научна специалност „Педиатрия” на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 

Митев”. 

-  За катедрата по психиатрия и мед. психология  – един доцент в  

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

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

- За катедрата по образна диагностика – един главен асистент и  

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Образна 

диагностика” на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски” и съответно на база 

УМБАЛ“Александровска“. 

- За катедрата по инфекциозни болести, паразитология и  
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тропическа медицина – двама главни асистенти в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна 

специалност „Инфекциозни болести” на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”. 

- За катедрата по обща и оперативна хирургия – двама главни  

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” 

на база УМБАЛ „Александровска”. 

- За катедрата по педиатрия – един главен асистент и двама  

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” на 

база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”. 

- За катедрата по вътрешни болести – един асистент в област на  

висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 

„Медицина” и научна специалност „Кардиология” на база УМБАЛ „Александровска”. 

- За катедрата по спешна медицина – двама асистенти в област на  

висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 

„Медицина” и научна специалност „Кардиология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”. 

- За катедрата по физикална медицина и рехабилитация – трима 

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, 

курортология и рехабилитация” по един на база: УМБАЛ „Александровска”, 

УМБАЛ„Царица Йоанна – ИСУЛ” и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”. 

- За катедрата по обща медицина – един асистент в област на  

висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 

„Медицина” и научна специалност „Обща медицина” на база УМБАЛ „Света Анна”. 

- За клиничен център по белодробни болести – един асистент в  

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

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” на база 

УСБАЛББ „Св. София” и трима асистенти в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна 

специалност „Белодробни болести” на база УСБАЛББ „Св. София”. 

- За катедрата по психиатрия и мед. психология – двама  

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Медицинска 

психология” на база УМБАЛ „Александровска” и един асистент в област на висшето 

образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 

„Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” на база МБАЛНП „Св. 

Наум”. 

- За катедрата по медицинска микробиология – един асистент по  

микробиология. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА  

I. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по патологоанатомия и 

цитопатология за нуждите на Катедра по обща и клинична патология към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 83/21.10.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дм – Катедра по обща и клинична 

патология към МУ-София 
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Доц. д-р Радина Стефанова Иванова - Боянова, дм – Клиничен център по 

ендокринология и гериатрия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, дмн – „Сити Клиник онкологичен 

център“ – София, пенсионер 

Проф. д-р Веселин Иванов Власов, дмн – Национална многопрофилна транспортна 

болница „Цар Борис III“ 

Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн – МБАЛ „Сердика“, пенсионер 

Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм – МУ-Стара Загора 

Резервни членове 

Проф. д-р Янина Георгиева Славова, дм – Клиничен център по белодробни болести към 

МУ-София 

Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

 

II. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

 

1. Христина Александрова Мартинова - Дончева, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по психиатрия и медицинска психология, отчислен с право на 

защита. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Доц. д-р Антон Славчев Славчев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

3. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Емилия Борисова Алексиева, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ , 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова – Попова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Доц. Румяна Кирилова Крумова – Пешева, дпс - СУ „Св. Климент Охридски“ , 

/външен член/; 

Технически сътрудник - Снежина Тачева. 

Дата на защита: 10.03.2017 г. 

 

2.Д-р Диана Живкова Въндева, задочен докторант към Катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене, отчислен с право на защита. Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм - Катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене към МУ-София 

2. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм - Катедра по клинична фармакология и 

терапия към МУ-София 

3. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм – НЦОЗА, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Георги Иванов Койчев, дм – председател на колегиум „Частна 

психиатрия“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Донка Петрова Байкова – Маркова, дм – ФОЗ към МУ-София 

2. Проф. д-р Стефка Пенева Петрова, дм - НЦОЗА, /външен член/; 
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Технически сътрудник – ас. д-р Влайко Емилов Воденичаров. 

Дата на защита: 28.02.2017 г. 

 

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

Биляна Грозданова Михайлова, редовен докторант към Катедра по офталмология. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм - Катедра по офталмология към МУ-София  

3. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Наталия Христова Петкова, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм - ВМА-София, /външен член/; 

2. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Технически сътрудник: Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 27.01.2017 г. 

 

IV. КОРЕКЦИЯ В СЪСТАВА НА НАУЧНО ЖУРИ И ПРОМЯНА ДАТАТА 

HA ЗАЩИТА на: д-р Гален Димитров Шиваров, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по УНГ болести, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

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

/външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

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

/външен член/; 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 17.02.2017 г. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

 

- Д-р Мина Стефанова Сердарова – редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Метаболитни отклонения при захарен диабет тип 1” 

Научен ръководител: Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн 

База: Клиника по диабетология към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД 

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

 

- Д-р Анелия Бойдева Нанкова – задочен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Епидемиологично проучване на базата на регистъра на болните със синдром на 

Cushing” 

Научни ръководители: Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм и доц. д-р 

Атанаска Петрова Еленкова, дм 

База: Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания към 

УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Мария Асенова Стойнова – редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Ефективност на кортикостероидното лечение и телегаматерапията на орбити 

при пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО)” 

Научен ръководител: Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм 

База: Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания към УСБАЛЕ „Акад. 

Ив. Пенчев” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Делян Добромиров Жеков – редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Биохимия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Синтез и биохимично характеризиране на RGD пептиди и техни галиеви 

комплекси за биоимиджинг приложения” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и доц. Валентин 

Стойчев Лозанов, дх 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Д-р Михаил Бориславов Ганев – задочен докторант към Катедра по медицинска 

генетика 

Докторска програма: Генетика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 
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Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Геномни анализи при кардиомиопатии” 

Научен ръководител: Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм 

База: Катедра по медицинска генетика 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Любомир Тошев Балабански – задочен докторант към Катедра по медицинска 

генетика 

Докторска програма: Генетика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Характеристика на генетични нарушения с нови геномни технологии и 

функционални анализи” 

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн 

База: Катедра по медицинска генетика 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Д-р Ирина Георгиева Шаркова – задочен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Промени в имунитета и обмяната на VitD3 при фототерапия” 

Научни ръководители: Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм и доц. д-р 

Любомир Асенов Дурмишев, дм 

База: Клиника по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Огняна Валентинова Бургазлиева – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Патологична умора при пациенти с Множествена склероза” 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн 

База: Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към МБАЛНП „Св. Наум” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Цветомир Дамянов Асенов – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.20 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест” 
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Научен ръководител: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн 

База: Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни 

заболявания към МБАЛНП „Св. Наум” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Цветан Владимиров Гатев – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Вътрешни болести 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Диабетно стъпало” 

Научни ръководители: Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн и доц. д-р Добрин 

Йонков Василев, дм 

Бази: Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска” и Клиника по 

кардиология към УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Вера Начева Карамфилова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Вътрешни болести 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.60 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Метаболитен синдром” 

Научни ръководители: Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн и проф. д-р Людмила 

Матева Владимирова, дмн 

Бази: Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска” и Клиника по 

гасроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Моника Иванова Шумкова – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Роля на ендомиокардната биопсия при пациенти с кардиомиопатии” 

Научен ръководител: Доц. д-р Добрин Йонков Василев, дм 

База: Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Пламен Николаев Петков – редовен докторант към Катедра по обща медицина 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 
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Тема: „Детекция на асимптомно предсърдно мъждене при пациенти с криптогенен 

мозъчен инсулт” 

Научни ръководители: Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм и проф. д-р Арман Шнорк 

Постаджиян, дм 

База: Клиника по кардиология към УМБАЛ „Света Анна” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Траян Недялков Делчев – задочен докторант към Катедра по педиатрия 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Клинични и генетични характеристики на пациенти със синдромен  нисък ръст” 

Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева, дм 

База: Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-

р Иван Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Илия Атанасов Мангъров – редовен докторант към Катедра по педиатрия 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Генетика на изоставането в ръста при дисморфични синдроми” 

Научен ръководител: Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм 

База: Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-

р Иван Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

- Д-р Станчо Стефанов Станчев  – асистент към Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология  

Тема:”Постнатални промени в структурата на бъбрек при нормотензивни и спонтанно 

хипертензивни плъхове”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм и доц. д-р Лина 

Георгиева Малинова, дм 

База: Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев – асистент към Катедра по УНГ болести 

Тема:”Експресионен профил на BPIFA1 (SPLUNC1) гена при пациенти с хроничен 

риносинуит и хроничен гноен отит”. 
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Научен ръководител: Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн 

База: Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

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 Медицински факултет.  

 

- Валентина Проданова Хаджинешева – асистент към Катедра по биология 

Тема:”Асиметрия и полярност на овоцити от бозайници в условия на клетъчно 

диференциране и патология”. 

Научни ръководители: Доц. Ралица Стефанова Живкова, дб и доц. Майя Дянкова 

Маркова, дб 

База: Катедра по биология 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

Докторска програма: Ембриология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Даниел Валентинов Йорданов – асистент към Катедра по медицинска 

микробиология 

Тема:”Helicobacter pylori – фактори на вирулентност, резистентност и 

серопревалиране”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн и доц. д-р Румяна 

Донкова Марковска-Давидкова, дм  

База: Катедра по медицинска микробиология 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

Докторска програма: Микробиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Иван Иванов Трендафилов – асистент към Клиничен център по нефрология за 

зачисляване към Катедра по обща медицина 

Тема:”Амбулаторно проследяване на възрастни пациенти, лекувани с перитонеална 

диализа – дългогодишен опит”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм и проф. д-р Диана 

Христова Йонова, дм 

База: Катедра по обща медицина  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Александра Ангелова Анастасова –докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по съдебна медицина и деонтология, за срок от една година поради 

необходимост допълнителна проверка на получените резултати, добавяне и обсъждане 
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на обстоятелствен материал, и нова редакция на дисертационния труд, считано от 

12.11.2016 г. 

- Валентина Любенова Пейчева – редовен докторант към Катедра по медицинска химия 

и биохимия, за срок от шест месеца поради необходимост от довършване и оформяне 

на дисертационния труд, считано от 06.01.2017 г. 

- Валентин Мартинов Пенчев – задочен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия, за срок от една година поради необходимост от довършване и оформяне на 

дисертационния труд, считано от 05.02.2017 г. 

- Благовест Георгиев Бечев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

медицинска физика и биофизика, за срок от една година поради продължително тежко 

боледуване от 30.01.2017 г. 

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

алергология, за срок от една година поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 12.11.2016 г. 

- Д-р Ибрям Али Ибрям – редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, за срок от една година поради необходимост от събиране на 

допълнителни случаи и статистическа обработка на данните, считано от 07.01.2017 г. 

- Д-р Виктория Валтерова Хаджиева – редовен докторант към Катедра по обща 

медицина, за срок от една година поради необходимост от довършване на 

статистическата обработка на получените данни и финализиране на дисертационния 

труд, считано от 04.12.2016 г. 

 

4. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Невена Бранимирова Гергинова, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, считано от 03.12.2016 г. 

- Д-р Владислава Миленова Тодорова, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, считано от 03.12.2016 г. 

- Д-р Гергана Пламенова Манолова-Георгиева, редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, считано от 03.12.2016 г. 

- Иван Юриев Павлов, редовен докторант към Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология, считано от 07.01.2017 г. 

- Д-р Благородна Пламенова Каратанчева, редовен докторант към Катедра по обща 

медицина, считано от 03.12.2016 г. 

 

5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Д-р Елена Илиянова Томова – редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, за срок от 1 години поради семейни причини, считано от 01.12.2016 г. 

-  Д-р Констанца Красимирова Нейкова – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, за срок от 1 години поради семейни причини, считано от 

15.12.2016 г. 

- Д-р Домники Димитриос Анастасиаду – редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, за срок от 1 години поради семейни причини, считано от 

22.11.2016 г. 

 

6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Десислава Димитрова Игнатова– редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия от „Молекулни механизми на злокачествената клетъчна 

пролиферация” на „Нови маркери за диагностика и таргетна терапия на кожен Т-

клетъчен лимфом”. 
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- Д-р Маргарита Върбанова Ганeва – редовен докторант към Катедра по педиатрия от 

„Маркери на възпаление при деца с ревматологични заболявания” на „Биомаркери при 

ювенилен идиопатичен артрит”. 

 

     7. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: Д-р Нели Георгиева Николова – 

редовен докторант към Катедрата по спешна медицина, научният ръководител доц. д-р 

Найденка Иванова Златарева, дм да бъде заменена с доц. д-р Елена Тодорова Кинова, 

дм. 

 

     8.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Борис Георгиев Стоилов – редовен докторант към Катедра по педиатрия,  който е 

назначен на трудов договор, считано от 15.12.2016 г. 

- Д-р Ивелина Николова Станева – Тодорова – редовен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение,  която е назначена на трудов договор, считано от 

01.12.2016 г. 

 

9. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Силви Георгиев, дм, ръководител на Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, относно просрочени законови срокове за защита, 

се предлага следните докторанти да бъдат отчислени без право на защита: 

1. д-р Венера Тоткова Чернева, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, отчислен с краен срок до 09.04.2015 г.; 

2. д-р Христо Николаев Христов, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, прекъснал с краен срок до 01.11.2015 г. 

3. д-р Богдана Богданова Богданова, задочен докторант към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение, удължена с краен срок до 15.03.2015 г.; 

4. д-р Румяна Иванова Батова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, удължена с краен срок до 15.11.2015 г. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Любка Митева, дм, научен ръководител на д-р Паула 

Ангелова Лозанова-Йолова, редовен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология, удължена с краен срок до 08.09.2015 г., се предлага д-р Йолова да бъде 

отчислена без право на защита поради напускане на клиниката и просрочване на 

законовия срок за защита. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Вихра Миланова, дмн, научен ръководител на д-р 

Туран Селим Асан, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, 

удължен с краен срок до 16.03.2015 г. и д-р Светослава Борисова Батаклиева, редовен 

докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, прекъснала с краен срок до 

01.11.2014 г. се предлага докторантите да бъдат отчислени без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочени законови 

срокове за защита. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Георги Ончев, дм, научен ръководител на д-р Лилия 

Николаева Николова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, 

отчислен с краен срок до 15.03.2015 г. се предлага д-р Николова да бъде отчислена без 

право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен 

план и просрочени законови срокове за защита. 
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- Във връзка с доклад от проф. д-р Диана Трендафилова-Лазарова, дм, научен 

ръководител на д-р Владислав Тодоринов Пакеров, редовен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия с краен срок до 03.12.2015 г. се предлага д-р Пакеров да 

бъде отчислен без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и просрочени законови срокове за защита. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Атанас Темелков, дм, научен ръководител на д-р 

Десислава Стефанова Иванова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, отчислен с краен срок до 09.04.2015 г. се предлага д-р Иванова да 

бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и просрочени законови срокове за защита. 

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Рашо Рашков, дм, научен ръководител на д-р 

Николай Руменов Стоилов, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с 

краен срок до 28.03.2015 г. се предлага докторантурата на д-р Стоилов да бъде 

прекратена поради рядкост на патологията и необходимост от апаратура и финансиране 

на изследванията. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Лидия Гочева, дмн, ръководител на Клиничен 

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, относно 

просрочен законов срок на д-р Женя Грозданова Кръстева, задочен докторант към 

КЦНМЛМО, удължена с краен срок до 16.03.2015 г., се предлага докторантурата на д-р 

Кръстева да бъде прекратена. 

 

      11.ОТПИСВАНЕ ОТ ДОКТОРАНТУРА на: Мария Светомирова Пеева, редовен 

докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия, да бъде отписан по 

собствено желание. 

 

12. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ОНС „ДОКТОР“:  

- Д-р Рада Маркова Маркова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на издишания азотен окис при деца с 

бронхиална астма”. 

Дата на защитата: 05.10.2016 г. 

- Д-р Мирослава Стоянова Колева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Рискови фактори и определяне на изхода при 

субарахноидален кръвоизлив”. 

Дата на защитата: 06.10.2016 г. 

- Д-р Илиана Анатолиева Александрова - Лазарова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Идиопатични детски фокални епилепсии”. 

Дата на защитата: 23.11.2016 г. 
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13. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“:  

- Проф. д-р Димитър Георгиев Петков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Xирургично лечение на терминалната сърдечна 

недостатъчност”. 

Дата на защитата: 06.12.2016 г. 

  

14. ФС реши с мнозинство: За научни ръководители на докторанти да се предлагат 

и избират задължително хабилитирани преподаватели. 

   

  РАЗНИ 

 

ФС Реши:  

I. Предлага на АС да удължи трудовите договори на: 

1. Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дм, клиничен център по ендокринология и 

геронтология, роден на 12.02.1951 г., за втори път с 24 „да“, 4 „не“ и 1 „бяла“  от 

29 гласували. 

2. Доц. д-р Димитър Иванов Калайков, дм, катедра по педиатрия, роден на 

21.04.1951 г., за втори път с  27 „да“ и 2„не“ от 29 гласували. 

3. Доц. д-р Петя Николова Купенова-Шербанова, дм, катедра по физиология, 

родена на 15.03.1952 г., за първи път с  27 „да“ и 2„не“ от 29 гласували. 

4. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм, катедра по физиология, родена на 14.03.1952 

г., за първи път с  27 „да“ и 2 „не“ от 29 гласували. 

5. Доц. д-р Пенка Николова Георгиева, дм, клиничен център по белодробни 

болести, родена на 02.12.1951 г., за втори път с  27 „да“ и 2 „не“ от 29 гласували. 

 

- Утвърждаване на ръководител на катедра –  

II. ФС с мнозинство утвърди проф. д-р Асен Гудев, дмн за ръководител на 

катедра по спешна медицина след избора от катедрения съвет. 

 

III. ФС гласува с мнозинство да бъде прехвърлена д-р Ралица Панчева, асистент, 

от КВБ към КПВБ. 

    

IV. ФС реши с мнозинство да не избере за професор по „Белодробни болести“ 

доц. Стоян Иванов Цонев, дм. 

 

 Проф. Митов запозна членовете на ФС с резултатите от проведеното за пети път 

рейтингово изследване на висшите училища в България. И за 2016 г. рейтингът на МУ-

София е най-висок в съответните направления – медицина, стоматология и фармация 

/приложение 2/. 

 

V. ФС прие с мнозинство: 

 Дейност на Комисия за текущо атестиране на академичния състав (КТААС) на 

МФ 
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1.  Комисията ще осъществява контрол върху атестирането на академичния състав, 

съгл. чл. 109 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София 

(ПУРПНСЗАДМУС). 

2. Комисията ще упражнява контрол върху процедурите за придобиване на научни 

степени (ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”) и заемане на академични 

длъжности („Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“) 

3. Председател на комисията е Деканът на МФ 

4. Комисията е седемчленна и включва - Декан на МФ, и по двама хабилитирани 

представители от трите направления – предклинични, терапевтични и 

хирургични специалности 

5. Председателят и двама от членовете на комисията в съответното направление 

(предклинични, терапевтични и хирургични специалности) при поискване от 

председателя на ФС дават становище към Факултетния съвет дали представените 

от докторанта документи отговарят на изискванията в Приложения 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС и относно готовността за защита на дисертационния труд за 

придобиване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”.  

6. Председателят и двама от членовете на комисията в съответното направление 

участват като редовни членове в Комисиите за допустимост до конкурси за 

заемане на академични длъжности в зависимост от научната специалност на 

конкурса (предклинична, терапевтична или хирургична). 

7. Участието на Комисията за текущо атестиране на академичния състав в 

съответните комисии за допустимост е както следва: 

7.1. Придобиване на ОНС “Доктор“: 

- Заедно с доклада на Ръководителя на катедрата до Декана на МФ съгл. 

чл.72(4), се подават и необходимите документи на докторанта 

- Въвежда се комисия в състав – Председател: Декан на МФ, и членове – 

двама членове от КТААС от съответното направление 

- Комисията преглежда подадените документи съгл. чл.74, и изготвя 

становище  дали отговарят на изискванията в Приложения 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС и относно готовността за защита на дисертационния 

труд (попълва се протокол, съгл. Приложение 1/Приложение 2). 

- Становището на комисията се предоставя на ФС, който отчислява 

докторанта с право на защита и избира научно жури, или връща 

документите в катедрата за изпълнение на изискванията 

7.2.Придобиване на НС “Доктор на науките“: 

- Въвежда се комисия в състав – Председател: Декан на МФ, и членове – 

двама членове от КТААС от съответното направление 

- Комисията преглежда подадените документи съгл. Чл.97(1), и изготвя 

становище дали отговарят на изискванията в Приложéния 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС и относно готовността за защита на дисертационния 

труд (попълва се протокол, съгл. Приложение 3/Приложение 4). 

- Становището на комисията се предоставя на ФС, който избира научно жури, 

или връща документите в катедрата за изпълнение на изискванията 



 

17 
 

7.3.Заемане на академична длъжност „Главен асистент“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана, съгл. Чл. 

121(1), се включват и двама членове на КТААС от съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 121(4) съставя 

протокол дали отговарят на изискванията в  Приложéния 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС (попълва се протокол, съгл. Приложение 5/Приложение 

6) и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в конкурса. 

За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за 

недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който 

избира/не избира научно жури за конкурса.  

7.4.Заемане на академична длъжност „Доцент“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана съгл. Чл. 

128(1), се включват и двама членове на КТААС от съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 128(3) съставя 

протокол дали отговарят на изискванията в  Приложéния 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС (попълва се протокол, съгл. Приложение 7/Приложение 

8) и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в конкурса. 

За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за 

недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който 

избира/не избира научно жури за конкурса.  

7.5.Заемане на академична длъжност „Професор“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана съгл. Чл. 

136(1), се включват и двама членове на КТААС от съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 136(3) съставя 

протокол дали отговарят на изискванията в  Приложéния 3 и 4 на 

ПУРПНСЗАДМУС (попълва се протокол, съгл. Приложение 9/Приложение 

10) и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в 

конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за 

недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който 

избира/не избира научно жури за конкурса. 

Приложения 1-10 – са неделима част от настоящия протокол. 

 

VI. Предложение за процедури за приемане и изпращане на Еразъм - 

студенти от МФ с цел увеличаване броя на Еразъм - мобилностите. 

 

I. За входящи Еразъм-студенти 

1. Да се даде възможност на входящите ЕРАЗЪМ-студенти да се явят  

на изпит по клинични дисциплини въз основа на избраните от тях модули и академична 

справка от изпращащият университет. 

2. До изпит се допускат студенти с хорариум, който отговаря на ЕДИ. 

3. Да се изработи образец на документ, удостоверяващ проведеното  

обучение и/или проведените изпити в Медицински факултет. 

 

II. За изходящи Еразъм-студенти 

1. Да се приема процедура за признаване периоди на обучение на  
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български студенти в чуждестранни университети по програма ЕРАЗЪМ.  

2. Преди заминаване за обучение – отдел „МИПФ“ – Ректорат МУ 

уведомява учебния  отдел на МФ за студентите, които са одобрени да участват в 

програма ЕРАЗЪМ+. 

3. ЕРАЗЪМ - студентът след завръщане от обучението представя в  

учебния отдел на МФ: 

- Копие от заповед за командировка, издадена от Ректора на МУ  - София, 

необходима за изготвяне на индивидуален учебен план за пропуснати периоди 

на обучение; 

- Заявление, придружено с академична справка и Сертификат за престой от 

университета в чужбина, в който е проведено обучението по Програмата, с 

посочени в него дисциплините и изпитите, които желае да бъдат признати; 

- Признават се периоди на обучение по Програмата, съответстващи на времевия 

период посочен в заповедта за командировка от Ректора на МУ-София; 

- На основание на горепосочените документи, Зам.Декана по УД да признава 

учебни занятия и положени изпити при съответствие на хорариума с ЕДИ; 

- При несъответствие на хорариума (по-малък с 15%) с ЕДИ, признаването на 

учебните занятия и положените изпити се извършва от ръководител катедра, 

съобразно спецификата на съответната дисциплина; 

- Индивидуален учебен план при несъответстващ хорариум и/или пропусната 

учебна дисциплина, се изготвя при невъзможност на студента да покрие 

необходимите за курса му учебни програми в една учебна година. 

4. Да се провеждат два конкурса за селекция на ЕРАЗЪМ-студенти в  

МУ-Ректорат – един за първи и един за втори семестър, с цел повишаване мобилността 

на ЕРАЗЪМ – студентите. 

5. Да се даде възможност на студентите, по време на провеждане на  

преддипломния стаж да кандидатстват по програма ЕРАЗЪМ+ и да провеждат 

обучение по Програмата след вземане на всички държавни изпити. 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

  
 


