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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 16.02.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ 

КОНКУРСИ  

    

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

1. Доц. д-р Добрин Николов Константинов, 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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия на база Клиника по 

детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

2. Д-р Весела Иванова Тодорова, 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в катедра по обща 

и клинична патология на  база УМБАЛ „Александровска”. 

1. Гл. ас. д-р Мила Любомирова Цанкова, 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 „Нефрология” в катедра по вътрешни болести  на  база 

УМБАЛ „Александровска”/в конкурс с двама кандидати за едно място –гл. ас. 

Мила Любомирова – 7 „да” и гл. ас. Милена Николова – 7 „не” на научното 

жури /. 

2. Гл. ас. д-р Атанас Иванов Кундуржиев, 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 „Нефрология” в катедра по вътрешни болести  на  база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

3. Гл. ас. д-р Рая Стефанова Иванова, 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 „Кардиология” в катедра по вътрешни болести  на  база 

УМБАЛ „Александровска”. 

 

ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧ. 2016/17 Г. 
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1. За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести - Д-р Севда Христова 

Найденска-Грудкова  /асистент на срочен договор/, считано от 16.04.2017 г., за 

упражнения на български и английски език до 84 уч.ч; 

2. За Катедра по обща и оперативна хирургия  от МБАЛСМ“Пирогов“, Секция 

по изгаряния и пластична х-я: 

- Доц.д-р Мая Аргирова – за упр. на англ. ез. до 44 уч.ч. 

- Д-р Анастасия Викторова– за упр. на англ. ез. до 44 уч.ч. 

- Д-р Александрос Лафчис– за упр. на бълг. ез. до 64 уч.ч. 

- Д-р Константин Лозанов– за упр. на бълг. ез. до 64 уч.ч. 

3. За Катедра по вътрешни болести – д-р Миряна Райковска /клиника по 

хематология/ - за упражнения на бълг. и англ. език до 290 уч.ч 

4. За Катедра по физикална медицина и рехабилитация, считано от 09.02.2017 

г. за упр. на бълг. ез. общо до 180 уч. ч.: 

- Д-р Юлия Георгиева Илиева 

- Д-р Маринела Асенова Кожухарова 

- Д-р Ваня Калева Костова, участник в конкурс за асистент /до назначаването й/ 

5. За Катедра по педиатрия – за участие в държавни изпитни комисии за 2017 г.: 

- Проф. д-р Пенка Илиева Переновска /и за лекции на бълг. и англ. ез. до 50 уч.ч./ 

- Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева 

- Проф. д-р Мая Минчева Константинова 

- Доц. д-р Христо Желев Желев 

6. За Катедра по АГ – доц. д-р Божидар Николаев Славчев - за лекции на бълг. и 

англ. ез. до 245 уч. ч. и упр. на бълг. и англ. ез. до 508 уч.ч.   и участие в изпитни 

комисии и държавни изпитни комисии. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

1. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести – един асистент на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

2. За катедра по вътрешни болести – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

3. За катедра по медицинска микробиология– двама главни  асистенти; 

4. За катедра по педиатрия  – един главен асистент на база СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“   

и един асистент на база СБАЛДБ „Проф. И. Митев“; 

5. За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“, един главен асистент и двама асистенти на база  УМБАЛ 

„Александровска“  и един асистент на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

6. За катедра по педиатрия – един доцент по педиатрия на база Клиника по детска 

онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, като конкурса се обяви 

заедно с този, който трябва да се преобяви, в обща обява. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА   

 

I. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

 

1. Д-р Ваня Валентинова Денева, редовен докторант към Катедра по неврология, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  
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академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 7, от които с 

импакт фактор 1, кандидатът отговаря на изискванията. 

Състав на научно жури: 

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

София 

2. Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год., /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн - пенсиониран преподавател повече от 

5 год., /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Коста Димитров Костов, дм - МВР болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 07.06.2017 г. 

 

2.Д-р Снежина Михайлова Лазова, задочен докторант към Катедра по педиатрия, 

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

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

импакт фактор 1, кандидатът отговаря на изискванията. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София  

2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София  

3. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Проф. д-р Коста Василев Костов, дм – ВМА, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник: Иванка Анчева. 

Дата на защита: 03.05.2017 г. 

 

3. Д-р Владимира Василева Бояджиева, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

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

на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 5, от 

които с импакт фактор 1, кандидатът отговаря на изискванията. 

Състав на научно жури: 

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

София  

2. Проф. Генка Иванова Петрова - Ташкова, дфн – Фармацевтичен факултет към 

МУ-София  

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

член/; 

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

Загора, /външен член/; 

5. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 
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Резервни членове: 

1. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София  

2. Доц. д-р Мариела Генчева Генева - Попова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 19.04.2017 г. 

 

4. Д-р Светлана Ивайлова Стаменова, редовен докторант към Катедра по неврология, 

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

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с 

импакт фактор 2, кандидатът отговаря на изискванията. 

Състав на 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 Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год., /външен член/; 

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

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

Константин Преславски“, /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, дм - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 06.04.2017 г. 

 

II. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И НАУЧНО ЖУРИ  

 

1. Д-р Радослав Цветанов Клисуров, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /предклинични специалности/: общ брой 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София  

2. Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София  

3. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм - Катедра по фармакология и токсикология 

към МУ-София  

2. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбрев, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 29.03.2017 г. 

 

2. Д-р Албена Иванова Спасова - Джонова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по белодробни болести. Заключение на комисията по текущо 
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атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм - Клиничен център по белодробни 

болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София  

3. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - Клиничен център по белодробни 

болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – МВР болница, /външен член/; 

Технически сътрудник: Нели Петрова. 

Дата на защита: 31.05.2017 г. 

 

3. Д-р Димитър Петров Николаков, докторант на самостоятелна  

подготовка, зачислен за 3 години, считано от 12.10.2016 г. към катедрата по 

анестезиология и интензивно лечение - външен за катедрата, база УМБАЛ“Св. Анна“. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав /хирургични 

специалности/ : Не отговаря на изискванията: Липсва публикация в издание с Импакт 

фактор. Има 4 публикации и 2 под печат в Медицински журнал на УМБАЛ“Св. Анна“. 

ФС реши с мнозинство да се върнат документите в катедрата и докторантът да 

представи публикация в списание с импакт фактор. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ,   

  ФС реши: Удължава трудовите договори на: 

1. Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм, клиничен център по 

белодробни болести, родена на 26.03.1951 г., за втори път, с 25 „да“ от 25 

гласували. 

2. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм, катедра по неврология, роден на 28.03.1951 

г., за втори път с 25 „да“ от 25 гласували . 

3. Доц. д-р Мая Иванова Тафраджийска, дм,  клиничен център по белодробни 

болести, родена на 25.02.1952 г., за първи път с 25 „да“ от 25 гласували. 

4. Доц. д-р Мария Колева Тодорова-Богданова, дм, катедра по патофизиология, 

родена на 26.05.1952 г., за първи път с 24 „да“, и 1 „не“ от 25 гласували. 

5. Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм,  катедра по УНГ, роден на 09.04.1952 г., за 

първи път с 25 „да“ от 25 гласували. 

6. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм, катедра по психиатрия и медицинска 

психология, родена на 23.04.1950 г., за трети път с 24 „да“, и 1 „не“ от 25 

гласували. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

ФС взе следните решения: 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

 

- Д-р Красимир Стойнов Димов – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 
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Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.67 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Сравнение на кръвна и кристалоидна кардиоплегия при рискови пациенти” 

Научен ръководител: проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Пейо Симеонов Живков – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Ендоваскуларно лечение на болести на аортата” 

Научен ръководител: проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Димитър Марианов Димитров – задочен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.92 

Изпит по английски език: мн. добър 5.50 

Тема: „Проспективен сравнителен анализ при пациенти с коронарна болест, третирани 

с BVS и CABG” 

Научен ръководител: проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Димитрина Викторова Гулева – редовен докторант към Катедра по дерматология 

и венерология 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Съвременни диагностични аспекти при кожен лупус еритематозус” 

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм 

База: Катедра по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Тоня Георгиева Станкова – редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Оценки от конкурсните изпити:  
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Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Протичане на бременността и раждането при заболявания на щитовидната 

жлеза” 

Научен ръководител: проф. д-р Асен Иванов Николов, дм 

База: Катедра по акушерство и гинекология към СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Инна Димитрова Димитрова – 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: „Епидемиология на диференцирания тиреоиден карцином – създаване на база 

данни” 

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

База: Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ "Акад. Ив. 

Пенчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Ани Стефанова Тодорова – 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: „Съвременни подходи за профилактика и лечение на диабетно стъпало” 

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

База: Клиника по диабетология, УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Гергана Тодорова Иванова – редовен 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: „Честота на първичен хиперпаратиреоидизъм – създаване на база данни” 

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

База: Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ "Акад. Ив. 

Пенчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Росен Ален Русев – редовен докторант към Клиничен център по ендокринология 

и геронтология 
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Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

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

Кушинг” 

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

Петрова Еленкова, дм 

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

УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Невена Филева Филева – редовен докторант към Катедра по образна диагностика 

Докторска програма: Образна диагностика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „3T магнитнорезонасна  диагностика при демиелинизиращи процеси в мозъка” 

Научен ръководител: проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм 

База: Клиника по образна диагностика УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Николай Стоянов Йорданов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 4.50 

Тема: „Ендопротезиране при валгусно коляно” 

Научен ръководител: доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм 

База: Клиника по костна патология и обща ортопедия, УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Александър Иванов Герчев – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Оперативно лечение на hallux valgus деформитети при деца и подрастващи” 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн 

База: Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, УСБАЛО "Проф. Б. 

Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Радоил Здравков Симеонов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Хирургично лечение на флексионните деформитети на коленна става при детска 

церебрална парализа” 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн 

База: Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, УСБАЛО "Проф. Б. 

Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Йордан Цветанов Христов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен  6.00 

Тема: „Мекотъканен баланс при коленно протезиране” 

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

База: Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Михаела Христова Христова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология, за срок от една година поради необходимост от допълнителна 

статистическа обработка на събраните данни и финализиране на публикациите в 

научни списания, считано от 07.03.2017 г. 

- Д-р Деян Мирославов Попов – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, за 

срок от една година поради необходимост от допълнителна статистическа обработка на 

събраните данни, считано от 14.04.2017 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Анна Руменова Загорска, редовен докторант към Катедра по медицинска физика и 

биофизика, считано от 18.04.2017 г. 

- Д-р Силвия Христова Начева, редовен докторант към Катедра по неврология, считано 

от 03.12.2016 г. 

 

4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Калоян Павлинов Павлов – редовен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология от „Анализ на прогностичните параметри за изхода от лечение на 

малигнените и бенигнени тумори” на „Перкутанна микровълнова аблация при 

пациенти с малигнени туморни заболявания на черния дроб”. 

- Д-р Виктория Асенова Илиева – задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение от „Място на неинванзивната вентилация в лечението на болни с 

остра дихателна недостатъчност” на „Място на неинванзивната вентилация в лечението 

на болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност ”. 
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- Д-р Траян Недялков Делчев – задочен докторант към Катедра по педиатрия от 

„Клинична и генетична характеристика на пациенти със синдромен нисък ръст” на 

„Генетична и клинична характеристика на пациенти с краниосиностоза”. 

 

5. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Борислав Владимиров, дм, ръководител на Клиничен 

център по гастроентерология, относно просрочени законови срокове за защита, се 

предлага следните докторанти да бъдат отчислени без право на защита: 

1. д-р Румен Георгиев Лозанов – докторант на самостоятелна подготовка с краен срок 

до 06.02.2015 г. 

2. д-р Емил Вълчев Костадинов  – докторант на самостоятелна подготовка с краен срок 

до 06.02.2015 г. 

3. д-р Георги Чавдаров Желев – задочен докторант, отчислен с право на защита с краен 

срок до 08.04.2014 г. 

4. д-р Момчил Димитров Кермедчиев – редовен докторант, отчислен с право на защита 

с краен срок до 28.03.2016 г. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дм и проф. д-р Сабина 

Захариева Захариева, дмн, научни ръководители на д-р Ивайла Руменова Узунова, 

редовен докторант към Клиничен център по ендокринология и геронтология, отчислена 

с право на защита с краен срок до 28.03.2016 г. , се предлага доктор Узунова да бъде 

отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и нереализиране на достатъчен брой публикации във 

връзка с дисертационния труд. 

 

6. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ОНС „ДОКТОР“:  

- Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Първично ендопротезиране на раменна става”. 

Дата на защитата: 16.01.2017 г. 

- Д-р Константин Захариев Тотев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Вътрешна фиксация на фрактурите и фрактурите-

луксации на проксималния хумерус при възрастни”. 

Дата на защитата: 20.01.2017 г. 

- Д-р Биляна Грозданова Михайлова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на неврофибрилерния слой на ретината с 

оптичен кохерентен томограф при глаукома”. 

Дата на защитата: 27.01.2017 г. 

- Д-р Даниела Любомирова Атанасова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Микробиология 

Катедра по медицинска микробиология 
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Тема на дисертационния труд: „Фактори на вирулентност, бактериоцини и 

епидемиологично типизиране на клинично значими изолати от род Enterococcus”. 

Дата на защитата: 25.01.2017 г. 

  

          РАЗНИ   

   

- ФС гласува с мнозинство следните решения: 

1. Предлага се увеличение на основните работни  

заплати на преподавателите от собствени приходи по бюджета на Медицински 

факултет в размер средно с 15 %, считано от 01.04.2017 г. 

2. Във връзка с горното ФС гласува с мнозинство да се допълнят Вътрешните 

правила за работната заплата на Медицински факултет, считано от 01.04.2017 г. със 

следните текстове: 

1. Деканът и Главният счетоводител на Медицински факултет като разпоредители 

със собствения бюджет на факултета се задължават ежегодно при разработване 

и изпълнението му приоритетно съгласно Закона за бюджета да осигуряват за 

сметка на собствените приходи средствата за работни заплати на 

преподавателите и персонала. 

2. Ръководството на факултета да не поема ангажименти за разходи и задължения 

за разходи в повече от наличните средства и възможности по бюджета на 

Медицински факултет с оглед гарантиране на достигнатото ниво на работни 

заплати. 

3. Отпада текста на чл. 8, ал. 9 /гласуван на ФС от 19.01.2017 г./ 

-  ФС с мнозинство прие финансовия отчет на АСМБ за 2016 г. и реши в бюджета 

на МФ за 2017 г. да бъде планирана сумата от 21450 лв. за подпомагане на 

дейността на АСМБ. 

Н. Низамова представи отчета на АСМБ, като презентацията е приложена към 

протокола. 

 

-  ФС утвърди с мнозинство избора на доц. Асен Венциславов Бусарски, дм за 

ръководител на катедра по неврохирургия. 

 

-  Във връзка с честването на 100 - годишнината на Медицински факултет към 

Медицински университет - София    ФС гласува с мнозинство предложението на   

Деканския съвет   да     се  ангажира PR-агенция за организиране на честването с 

представител Цветелина Узунова, също така да се финансира издаването на 

книга-под редакцията на проф. Минчо Георгиев, изработване на плакети, значки 

и други. 

             

 

 

Протоколирал:                                                   

Я. Стойчева                                                         

 


