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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 19.01.2017 г. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

I. ФС разреши с мнозинство хоноруваните преподаватели в 

катедра по психиатрия и медицинска психология Анита Ферчева 

и Павлина Нанева да участват в изпитите на български и 

английски език. 

 

ІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

-  За катедрата по спешна медицина – един главен асистент 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 катедра по ортопедия и травматология – един асистент в 

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна 

специалност „Ортопедия и травматология” на база УМБАЛ„Света 

Анна”. 

- За катедра по фармакология и токсикология – един главен 

асистент. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Елена Петрова Кабакчиева-Георгиева – редовен докторант към 

Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.60 

Изпит по немски език: отличен 6.00 
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Тема: „Невроофталмологичен  профил на късните церебрални атаксии и 

фамилни спастични парапарези” 

Научни ръководители: проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн и  проф. 

д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн 

База: Клиника по неврология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Кирчо Димитров Патриков  – асистент към Катедра ортопедия и 

травматология 

Тема:”Приложение на синтетични костни заместители при лечението на 

доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания”. 

Научeн ръководител: Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Светла Николаева Стайкова – асистент към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология 

Тема:”Мултиинформативна клинична оценка на деца с проблеми в 

поведението”. 

Научен ръководител: Доц. Хариета Емануилова Манолова, дп 

База: УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Клинична психология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на 

Весела Валентинова Лозанова – докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по медицинска химия и биохимия, за срок от една година 

поради необходимост от довършване и оформяне на дисертационния труд, 

считано от 08.01.2017 г. 

 

4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на 
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Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова – редовен докторант към 

Клиничен център по гастроентерология от „Диагностика и лечение на 

хроничните панкреатити” на „Проследяване и оптимизиране на 

панкреасната ензимна заместителна терапия, оценка на нутритивния 

статус, сърдечно-съдов риск и качество на живот при пациенти с 

панкреасни заболявания”. 

 

5. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Ива Петкова, дм, научен ръководител на 

д-р Симеон Евелинов Хайвазов, редовен докторант към Катедра по 

офталмология, прекъснал с краен срок до 01.03.2015 г. и д-р Марияна 

Климентова Джамбазова, редовен докторант към Катедра по 

офталмология, с краен срок до 08.03.2015 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 Васил Хаджидеков, дм, научен 

ръководител на д-р Кети Пламенова Вълкова, редовен докторант към 

Катедра по образна диагностика, прекъснала с краен срок до 30.09.2016 г. 

се предлага доктор Вълкова да бъде отчислена без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план. 

 

6. ПРОМЯНА ДАТАТА НА ЗАЩИТА  

- от 14.12.2016 г, на 07.03.2017 г. на: д-р Тони Георгиев Великов, редовен 

докторант към Катедра по спешна медицина, отчислен с право на защита. 

 

  РАЗНИ 

- ФС утвърди с мнозинство избора на проф. Александър Георгиев 

Стойнев за ръководител на катедра по патофизиология, след 

проведен катедрен съвет. 

 

- ФС гласува с мнозинство  Изменение и допълнение на Вътрешните 

правила за работна заплата на Медицински факултет, както следва: 

1. В Раздел втори - Формиране и разпределение на средствата за 

работна заплата, чл. 4, т. 1  да се създаде нов текст, както следва: 

„Средствата за работна заплата се формират на основата на 

утвърдена с бюджета численост на персонала и средната месечна 

брутна заплата на едно лице в рамките на утвърдената годишна 

субсидия на Медицински факултет и за сметка на собствени 

средства”. 
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2. В раздел трети - Определяне и изменение на индивидуалните 

работни заплати,  към чл. 8  се добавя нова ал. 9, както следва: 

„Размерът на работните заплати на работниците и служителите 

по трудови правоотношения в Медицински факултет към 

Медицински университет – София в частта „собствени средства” 

не е гарантиран.   

 

3. В раздел четвърти - Определяне и изменение на допълнителните 

трудови възнаграждения, чл. 13, т. 5 текстът да се допълни, както 

следва: 

„доцент – 392 лв.” 

 

- Участие на Медицински факултет към Медицински университет-

София в конкурси на МОН по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ за изграждане и развитие на Центрове за 

върхови постижения и Центрове за компетентност:   

1. Проект за ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ  ПОСТИЖЕНИЯ 

„МЕДИЦИНСКИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ“ по процедура BG05M2OP001-1.001 

„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ -

компонент 3. “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ 

Участници: 

- МУ-София/координатор/: МФ чрез Катедра по  медицинска химия 

и биохимия, Катедра по медицинска микробиология, клиничен 

център по ендокринология и геронтология, Катедра по АГ, 

Катедра по медицинска генетика, Катедра по вътрешни болести, 

Катедра по неврология, Катедра по фармакология и токсикология,  

и др./ , ФФ, ФДМ 

- СУ“Климент Охридски чрез Физически факултет, Факултет по 

химия и фармация, Биологически факултет и Медицински 

факултет 

- БАН чрез Институт по Полимери, Институт по оптически 

материали и технологии 

- Клинтех 

ФС взе решение с мнозинство за включване на катедрите на МФ 

в кандидатстването по проекта за изграждане на Център за върхови 

постижения и упълномощава акад. проф. Ваньо Митев да представлява 

Медицински университет-София при подаването на това проектно 

предложение. 
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2. Проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „БИО-ИНФО 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО“ 

по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на 

центрове за компетентност“ - компонент 3. “Индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии“ 

Участници:  

- СУ“Климент Охридски“ чрез Физически факултет, Факултет по 

химия и фармация, Биологически факултет, Факултет по 

математика и информатика; 

- БАН чрез Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 

Институт по информационни и комуникационни технологии, 

Институт по органична химия с център по фитохимия. 

- МФ на МУ-София чрез Катедра по медицинска  микробиология, 

Катедра по медицинска генетика и Катедра по физика и 

биофизика. 

- София ТехПарк 

- Инсилико Интелект 

ФС взе решение с мнозинство за включване на трите катедри на МФ 

в кандидатстването по проекта за изграждане на Център за компетентност 

„БИО-ИНФО ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

ЗДРАВЕТО“ и упълномощава чл. кор. проф. Драга Тончева-Митева да 

представлява Медицински университет-София при подаването на това 

проектно предложение. 

3. Проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ РАЗВОЙНА 

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНИТЕ АСПЕКТИ НА 

АЛТЕРНАТИВНИТЕ И ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ“ 

Компонент 4. “Нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии“ 

Участници:  

- МУ-София/координатор/ чрез МФ: Катедра по медицинска химия 

и биохимия, Катедра по физиология,   Катедра по фармакология и 

токсикология 

- БАН-Институт по невробиология 

-  Антидопингов център 

ФС взе решение с мнозинство за включване на трите катедри на МФ 

в кандидатстването по проекта за изграждане на Център за компетентност 

„РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНИТЕ 

АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ И ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ“ и 

упълномощава доц. Валентин Лозанов да представлява Медицински 

университет-София при подаването на това проектно предложение. 
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4. Финансиране: Факултетният съвет РЕШИ: 

Финансирането на проекта по предварителна информация от 

фирмата, която изготвя проектното предложение в началния етап е до 10% 

от стойността на одобрената сума по проектите, останалата част следва 

да се осигури като оборотни средства от бюджета на МУ-София и предвид 

на големия размер и наличните средства, които МУ-Ректорат 

централизирано са планирани за реализация на инвестиционната програма 

по решение на АС от 2014 г. да се осигурят от бюджета на Медицински 

факултет до отчитане на резултатите по проекта, верифицирането им и 

реимбурсирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 

- ФС с мнозинство прие Протокол № 1/17.01.2017 г. /който е  

неделима част от настоящия протокол/ от заседанието на Комисията за 

разпределение на средствата за закупуване на апаратура и пособия за 

учебно-преподавателската дейност на Медицински факултет при МУ-

София на  стойност 9 059 759, 00 лв.за 2016 г. и 3 634 214, 80 лв. за 2017 г. 

 

- Относно:Конкурс за доцент по педиатрия за катедра по  

педиатрия на база клиника по детска онкохематология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“/ДВ бр. бр. 49 от 28.06.2016 г./,  

Факултетният съвет гласува с мнозинство предложение до 

Академичния съвет на МУ-София за прекратяване на процедурата поради 

допуснато нарушение на сроковете, съгл. чл. 130(2) от ПУРПНСЗАДМУС , 

като се даде възможност Медицински факултет да преобяви същата обява 

в Държавен вестник най-късно през февруари 2017 г.   

 

- ФС гласува с мнозинство и 6-те образеца за оформяне на 

документите за участие в конкурси за академични длъжности и за 

защита на дисертационни трудове за ОНС „Доктор“ и НС „Доктор 

на науките“:  

1. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Iziskvaniya_nauchni_trudove_konk

ursi_MF.pdf 

2. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Doktor_MF.pdf 

http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/list/Iziskvaniya_nauchni_trudove_konkursi_MF.pdf
http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/list/Iziskvaniya_nauchni_trudove_konkursi_MF.pdf
http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/list/Iziskvaniya_nauchni_trudove_konkursi_MF.pdf
http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Doktor_MF.pdf
http://medfac.mu-sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Doktor_MF.pdf
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3. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Doktor_na_naukite_MF.p

df 

4. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Glaven_asistent_MF.pdf 

5. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Dotsent_MF.pdf 

6. http://medfac.mu-

sofia.com/sites/default/files/list/Spravka_Profesor_MF.pdf 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
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