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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 02.03.2017 г. 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ  ВЗЕ  СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1.  НАУЧНИ ЖУРИТА: 

 

1.1 ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1.1.1. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН 

АСИСТЕНТ” по анатомия, хистология и цитология за нуждите на Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология, обнародван в ДВ бр. 100/16.12.2016 г. Комисията за преглед 

на документите установи, че документите на кандидата отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София  за участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – Палова, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София  

Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн – ИЕМПАМ-БАН 

Доц. д-р Иван Илков Масларски, дб – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София  

Проф. д-р Нина Недева Атанасова, дбн – ИЕМПАМ-БАН–външен резервен член 

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

 

1.1.2. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН 

АСИСТЕНТ” по оториноларингология за нуждите на Катедра по УНГ болести на база 

Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

100/16.12.2016 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за 

участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

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

Доц. д-р Соня Върбанова Николова, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

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

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

Резервни членове 

Проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

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

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

1.1.3. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” по 

педиатрия за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по ревматология, 

кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, обнародван в ДВ 

бр. 100/16.12.2016 г.  Комисията за преглед на документите установи, че документите 

на кандидата отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за 

участие в конкурса.     

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева - Йорданова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Доц. д-р Марияна Ценова Маринова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год., Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсионер 

Доц. д-р Росица Герасимова Митрова – Пеева, дм – УБ „Лозенец“ 

Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Проф. д-р Мая Минчева Константинова, дмн - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Анатолий Маринов Найденов, дм - УБ „Лозенец“ – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

1.1.4. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” /ДВЕ 

МЕСТА/ по педиатрия за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по 

нефрология и хемодиализа – един за Клиника по нефрология и един за Отделението по 

диализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в 

конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева - Йорданова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

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

Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Снежинка Славчова Томова, дм – пенсионер 

Доц. д-р Анна Иванова Кънева, дм – Национална кардиологична болница 

Проф. д-р Владимир Борисов Пилософ, дмн - Национална кардиологична болница, 

пенсионер 
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Резервни членове 

Доц. д-р Христо Желев Желев, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

1.1.5. 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. 103/27.12.2016 г.  Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

към МУ-София 

Проф. д-р Пламен Савов 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 Стефан Иванов Станчев, дм –УМБАЛ „Света Анна“  

Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – МБАЛ „Сердика“ 

Резервен член 

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

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

 

1.1.6. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН 

АСИСТЕНТ” по белодробни болести за нуждите на Клиничен център по белодробни 

болести, База 1 – Втора клиника по неспецифични белодробни болести към СБАЛББ 

„Св. София“, обнародван в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.  Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

болести към МУ-София 

Доц. д-р Стоян Иванов Цонев, дм - Клиничен център по белодробни болести към МУ-

София 

Доц. д-р Ваня Милошева Юрукова, дм - Клиничен център по белодробни болести към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – МВР болница 

Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – ДКЦ „Токуда“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Доц. д-р Наталия Йорданова Стоева, дм – Болница Токуда – външен член 

Технически сътрудник: Нели Петрова. 
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1.1.7. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” по 

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести, 

Отделение А към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 103/ 27.12.2016 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата отговарят 

на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

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

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

Външни членове 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер 

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

Проф. д-р Радослав Иванов Райчев, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм - пенсионер 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

 

 1.2 ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

 

1.2.1.   ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ –на д-р Будин Будинов Михов, 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 – 6, от които с импакт фактор 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

2. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова - Гопина, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

4. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Чайка Божинова Дикова, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дм – Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова“ към МУ-София 

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

Константин Преславски“, /външен член/; 
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Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 15.05.2017 г. 

 

1.2.2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И НАУЧНО ЖУРИ на д-р Виолета 

Василева Грудева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по образна 

диагностика. 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 на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм - Катедра по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София  

2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм - Катедра по образна диагностика към 

МУ-София  

3. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Елисавета Георгиева Вълчева, дм – УМБАЛ „Медика“- Русе, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София  

2. Доц. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 02.06.2017 г. 

  

 

  По втора точка „РАЗНИ“ ФС взе следните решения: 

 

2. РАЗНИ 

 

2.1.  ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

2.1.1.Зачисляване на докторанти след издържан конкурс 

- Д-р Доника Красимирова Кръстева – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести 

Докторска програма: Гастроентерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Динамика в неалкохолната стеатозна болест при лечение на хронична вирусна 

инфекция” 
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Научни ръководители: доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм и доц. д-р Радина Стефанова 

Иванова, дм  

Научен консултант:  проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн 

База: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Мария Димитрова Петкова – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести 

Докторска програма: Гастроентерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен  5.50 

Тема: „Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна 

недостатъчност и бъбречна трансплантация” 

Научни ръководители: проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дм и проф. д-р Емил 

Паскалев Димитров, дмн 

База: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Славена Христова Цанева– редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър  5.00 

Тема: „Молекулярна диагностика на метаболитните заболявания” 

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

Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Радосвета Димитрова Божилова– редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен  5.50 

Тема: „Геномни и епигеномни изследвания при шизофрения и афективни разстройства” 

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

Петрова Кънева, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Емилия Красимирова Николова– редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 
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Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Молекулярно-генетична диагностика във вирусологията ” 

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

Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Михаела Бойкова Младенова – редовен докторант към Катедра по медицинска химия 

и биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Молекулярна диагностика на скелетни дисплазии ” 

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

Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 

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 Катя Атанасова Темелкова –редовен докторант към Катедра по педиатрия 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.58 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Биологично лечение при ювенилен идиопатичен артрит” 

Научен ръководител: доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм 

База: Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 

Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Гергана Русева Иванова – задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Особености на предоперативната подготовка и анестезия при лапароскопски 

адреналектомии” 

Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм  

База: ІІ НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2.1.2. Зачисляване на докторанти  на самостоятелна подготовка 
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- Виолета Стефанова Димитрова  – асистент към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Тема:”Изследване на сигнални пътища в клетъчни култури, изолирани от нормална, 

човешка, апикална папила”. 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн 

Научен консултант: гл. ас. Антония Руменова Исаева, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

Докторска програма: Биохимия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Анелия Матева Василева– асистент към Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема:”Структурно и биохимично охарактеризиране на хлорогенни киселини, 

изолирани от Tanacetum vulgare L. (вратига) като потенциални противотуморни 

агенти”. 

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

Петров Иванов, дх 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

Докторска програма: Биохимия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Яни Тодоров Здравков– асистент към Катедра по офталмология 

Тема:”Изследване и анализ на хориоидеята чрез SD – OCT”. 

Научен  ръководител: доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм 

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Офталмология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

2.1.3. Удължаване на срок на докторантурата  

- Д-р Даниела Георгиева Василева – задочен докторант към Катедра по пропедевтика 

на вътрешните болести, за срок от една година поради необходимост от допълнително 

време за статистическа обработка на събраните данни, описание на получените 

резултати и оформяне на изводите, считано от 06.03.2017 г. 

 

2.1.4. Отчисляване с право на защита  

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

гастроентерология, считано от 07.03.2017 г. 

 

2.1.5. Промяна  на темата на докторантура 
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- Д-р Ирина Ивановна Маркова – редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология от „Акушерски проблеми, свързани с родоразрешението при многоплодна 

бременност” на „Акушерски проблеми, свързани с бременността и родоразрешението 

при двуплодна бременност”, считано от 14.02.2017 г. 

 

- Д-р Людмила Владимирова Кънчева – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести от „Биохимични и имунохистохимични промени в гастроинтестиналния тракт 

при хронични чернодробни заболявания” на „Оценка на бактериалната транслокация 

при болни с хронични вирусни хепатити В и С”. 

 

2.1.6. Освобождаване на втори научен ръководител  

 

-  Във връзка с доклад от чл. кор. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ръководител на 

Катедра по неврология и проф. д-р Ивайло Трайков, дмн, научен ръководител на 

редовните докторанти: д-р Кристина Сашева Кастрева и д-р Джийн Сара Самуел, се 

предлага вторият научен ръководител доц. д-р Велина Гергелчева, дм да бъде 

освободена, поради напускането й на МУ-София и неизпълнение на ангажиментите, 

свързани с методичното ръководство на докторантите. 

 

2.1.7. Защитили дисертации за ОНС „Доктор“:  

Д-р Гален Димитров Шиваров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Оториноларингология 

Катедра по УНГ болести 

Тема на дисертационния труд: „Ефективност на радиочестотната термотерапия при 

хипертрофичните ринопатии”. 

Дата на защитата: 17.02.2017 г. 

 

 

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

 

- За катедра по обща и оперативна хирургия: 

Д-р Самиа-Надин Николова Катибова за упр. на англ. и бълг. език, практически занятия 

на стажант-лекари и участие в изпитна сесия на бълг. и англ. език до 428 уч. ч., считано 

от 27.02.2017 г. 

 

- За катедра по вътрешни болести: 

Д-р Яна Тодорова Боянова – за преподаване по гастроентерология – упр. на бълг. и 

англ. език до 200 уч. ч.  

Д-р Георги Николов Иванов– за преподаване по нефрология – упр. на бълг. език до 100 

уч. ч. 

Д-р Галина Маркова Димова– за преподаване по нефрология – упр. на бълг. език до 100 

уч. ч. 

Д-р Ваня Маринова Грозева– за преподаване по нефрология – упр. на англ. език до 100 

уч. ч. 

Д-р Диян Кирилов Генов– за преподаване по нефрология – упр. на бълг. език до 100 уч. 

ч. 

 

1.3. ФС предлага на АС да разреши обявяването на конкурс за един  
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главен асистент за нуждите на катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология на база УМБАЛ «Св. Иван Рилски». 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева  

 


