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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 21.02.2014 г. 

 

 

І. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА: 

1. Доц. д-р Надя Борисова Полнарева, 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 

„Психиатрия”  за нуждите на Катедра по психиатрия за база  

УМБАЛ”Александровска”. 

2. Гл. ас. д-р Весела Васкова Райкова, 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 

„Микробиология”  в Катедра по медицинска микробиология.  

3.  Гл. ас. д-р Тодор Симеонов Широв, 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 „Ото-рино-

ларингология”  в Катедра по УНГ на база УМБАЛ”Царица Йоанна-

ИСУЛ”.   

4. Гл. ас. д-р Румен Венелинов Илиев, 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 „Сърдечно-

съдова хирургия”  в Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база 

Клиника по кардиохирургия към УСБАЛССЗ”Света Екатерина”.   

5. Гл. ас. д-р Валентин Стефанов Говедарски, 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 

„Сърдечно-съдова хирургия”  в Катедра по сърдечно-съдова 
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хирургия на база Клиника по съдова хирургия към 

УСБАЛССЗ”Света Екатерина”.   

6. Гл. ас. д-р Адриан Орлинов Тонев, 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 „Сърдечно-

съдова хирургия”  в Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база 

Клиника по съдова хирургия към УСБАЛССЗ”Света Екатерина”.   

 

7. Доц. д-р Милко Маринов Сираков, дм, след решение на научното 

жури със 4 положителни гласа  /за другите двама участници: доц. д-р 

Виолета Георгиева Димитрова, дм – 2 положителни гласа и  доц. д-р 

Борислав Маринов Маринов, дм - 1 положителен глас/ и мнозинство 

/25 „да” от 25 гласували/ 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 „Акушерство и 

гинекология” в катедра по АГ. По конкурса има 1 възражение от доц. 

Б. Маринов и преписка с МОН, откъдето чакаме отговор. 

 

8. Д-р Руска Петрова Шумналиева, 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 „Ревматология” в  Катедра 

по вътрешни болести на база УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

9. Д-р Дора Маринова Маринова, 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 „Белодробни болести” в  

Клиничен център по белодробни болести на база СБАЛББ”Св. 

София”. 

10. Д-р Александър Димитров Янкулов, 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 „Гръдна хирургия” в  

Клиничен център по белодробни болести на база СБАЛББ”Св. 

София”. 

11. Д-р Борислава Драгова Попова, след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 
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длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „АГ” в  Катедра по АГ на 

база СБАЛАГ”Майчин дом”. 

 

ІІ. ИЗБОР НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

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

гастроентерология за Клиничен център по гастроентерология на база 

Клиника по гастроентерология при УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, 

обнародван в ДВ бр.103/29.11.2013 г. 

Вътрешни членове: 

Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София  

Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София  

Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – Катедра по вътрешни 

болести към МУ- София 

Проф. д-р Диана Василева Стефанова - Петрова, дм - Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести към МУ- София 

Външни членове: 

Доц. д-р Иван Атанасов Лалев, дм – ВМИ-Плевен 

Доц. д-р Димитър Василев Таков, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дмн – МВР болница-София 

Резервни членове: 

Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ- София – вътрешен 

Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, дм – УМБАЛ „Света 

Марина”- Варна - външен 

Технически сътрудник: Снежина Иванова. 

 

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

офталмология за нуждите на Катедра по здравни грижи на Факултет по 

обществено здраве, обнародван в ДВ бр.103/29.11.2013 г. 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - Факултет по обществено 

здраве към МУ- София 

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

София 

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

София 

Външни членове: 

Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн – МУ-Варна 
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Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – Клиника по очни болести, 

УМБАЛ „Александровска” 

Доц. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, дм - МУ-Варна 

Резервен член: 

Проф. д-р Валентина Георгиева Златева – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник:Красимира Славова. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” (две места) по 

вътрешни болести за нуждите на Катедра по здравни грижи на Факултет по 

обществено здраве, обнародван в ДВ бр.103/29.11.2013 г. 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ- София 

Проф. д-р Анна-Мария Борисова Иванова, дмн - Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ- София 

Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн – Катедра по вътрешни 

болести към МУ- София 

Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София 

Външни членове: 

Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, дм - МУ-Плевен 

Резервни членове: 

Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн - Катедра по вътрешни 

болести към МУ- София 

Доц. д-р Недялка Борисова Овчарова, дм – пенсионер над 5 год. 

Технически сътрудник:Траянка Живкова Тодорова 

 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА НАУЧНО 

ЖУРИ 

1. Д-р Пенка Стоянова Петкова - Цанева, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по анестезиология и интензивно лечение. Състав 

на научно жури: 

1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение към МУ- София  

2. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн - Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение към МУ- София  

3. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн – УМБАЛСМ „Н.И. 

Пирогов”, /външен член/; 
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4. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Николай Драганов Младенов, дм – ВМА-София, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – пенсионер под 5 год. – 

/вътрешен член/; 

2. Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/ 

Технически сътрудник - Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 09.05.2014 г. 

 

2. Д-р Анна Владимирова Тасева, задочен докторант към Катедра по обща 

и оперативна хирургия. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн –  Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ- София  

2. Проф. д-р Петьо Георгиев Токов, дм - Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ- София  

3. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – МБАЛ „Токуда”, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – Болница „Доверие”, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – УМБАЛ „ Св. Марина”, 

/външен член/;  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ- София  

2. Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм - МБАЛ „Токуда”, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 30.05.2014 г. 

 

3. Д-р Илиана Николаева Бътева - Христова, задочен докторант към 

Катедра по биология, с промяна на докторска програма от „Ембриология” 

на „Акушерство и гинекология” и тема „Експресия и значение на 

нискомолекулни стресови протеини за репродукцията при 

експериментален модел и човек”. Състав на научно жури: 

1.  Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ- София 

2. Доц. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм - Катедра по биология 

към МУ- София, научен ръководител 



 6 

3. Проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн, Катедра по анатомия, 

хистология и физиология, Лесотехнически университет-София, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Дорина Асенова Михова, дм – доцент по АГ, МФ на СУ, 

Болница Лозенец, /външен член/; 

5. Доц. д-р Светла Илиева Божинова, дм – доцент по АГ, МУ-Плевен 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Илия Цветанов Ватев, дм – Катедра по биология към МУ- 

София; 

2. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, д – БАН,  /външен член/; 

3.  Проф. д-р Нина Недева Атанасова, дбн – БАН,  /външен член/. 

Технически сътрудник – д-р Зафер Ахмед Сабит. 

Дата на защита: 02.06.2014 г. 

 

4. Д-р Димитрина Тодорова Едрева, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по ушни, носни и гърлени болести. Състав на 

научно жури: 

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

МФ, МУ – София   /вътрешен член/ ; 

2. Проф. д-р Иван Йорданов Чалъков, дм - Катедра по УНГ болести, 

МФ, МУ – София, /вътрешен член/ ; 

3. Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн – УМБАЛ» Царица Йоанна – 

ИСУЛ», /външен член/; 

4. Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, дмн,- Хил Клиник, гр. София 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, дм -  СУ «Св. Кл. Охридски» , 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн -  Катедра по 

УНГ болести, МФ, МУ- София  /вътрешен член/ ; 

2. Доц. д-р Валентин Костов Стоянов, дм – Катедра по УНГ болести, 

МФ, Тракийски университет Стара Загора, –/външен член/; 

Технически сътрудник – Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита : 30.05.2014 г  

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Карен Лорис Мануелян, редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, отчислен с право на защита. Състав на 

научно жури: 

1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм - Катедра по 

дерматология и венерология към МУ- София 
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2. Доц. д-р Снежина Георгиева Василева, дм - Катедра по дерматология 

и венерология към МУ- София 

3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн – МУ-Плевен, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм – ТУ-Стара Загора, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, дмн – пенсионер 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм - Катедра по дерматология 

и венерология към МУ- София 

2. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, дм - МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Даниела Асенова Илиева. 

Дата на защита: 04.06.2014 г. 

 

2. Д-р Вера Илиева Дамянова, задочен докторант към Катедра по биология, 

отчислен с право на защита. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Илия Цветанов Ватев, дм – Катедра по биология към МУ- 

София 

2. Доц. д-р Иван Веселинов Младенов, дб - Катедра по биология към 

МУ- София 

3. Доц. д-р Мария Иванова Стаменова, дм – БАН, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

5. Проф. Спаска Димитрова Петкова, дбн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн – Катедра по медицинска 

генетика към МУ- София 

2. Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм – пенсионер над 5 год. /външен 

член/ 

Технически сътрудник – д-р Зафер Ахмед Сабит. 

Дата на защита: 09.04.2014 г. 

 

V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Росица Григорова Владимирова– Катедра по психиатрия. 

Тема: „ Психични разстройства по време на бременност и след раждане-

социодемографски и клинични характеристики ". 

Научен ръководител: Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн 

База: Катедра по психиатрия МФ – МУ София 

Научна специалност: Психиатрия 

Професионално направление: 7.1.Медицина 
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     - Д-р Росен Димитров Михайлов– Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология. 

Тема: „Цистатин С и албуминурия при хронични бъбречни заболявания". 

Научен ръководител: Доц. д-р Благовеста Стоянова Дишлянова 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МФ – МУ 

София 

Научна специалност: Клинична лаборатория 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Каролина Петрова Телбизова-Радованова– Катедра по 

офталмология. 

Тема: „Лечение на нетракционен диабетен макулен едем с анти -VEGF 

медикамент”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 

База: Катедра по офталмология МФ – МУ София 

Научна специалност: Офталмология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Вера Евгениева Стаменова – редовен докторант към Клиничен 

център по нефрология  

Докторска програма: Нефрология 

Тема: „Протеинурия при бъбречно - трансплантирани пациенти”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р  Емил Паскалев Димитров, дм 

База: Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ 

„Александровска" ЕАД, Клиничен център по нефрология.  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Маргарита Върбанова Ганева – редовен докторант към Катедра  по 

педиатрия  

Докторска програма: Педиатрия 

Тема: „Маркери на възпаление в диагнозата и лечението на 

ревматологични заболявания в детска възраст”. 

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

База: Клиника по детска ревматология, кардиология и хематлогия –

СБАЛДБ  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Михаела Христова Христова– редовен докторант към Катедра  по 

психиатрия 

Докторска програма: Клинична (Медицинска психология) 

Тема: „Особености в профилите на когнитивното функциониране при деца 

със специални образователни потребности”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Хариета Емануилова Манолова, дм 

База: УМБАЛ"Александровска"ЕАД  

Професионално направление: 7.1.Медицина 
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- Д-р Мила Димитрова Ковачева– редовен докторант към Клиничен 

център по гастроентерология. 

Докторска програма: Гастроентерология  

Тема: „Диагностика, и лечение на хроничните панкреатити”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дмн 

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

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

център по гастроентерология. 

Докторска програма: Гастроентерология  

Тема: „Анализ на прогностичните параметри за изхода от лечение на 

малигнените и бенигнени тумори”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм  

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Радислав Венциславов Наков– редовен докторант към Клиничен 

център по гастроентерология. 

Докторска програма: Гастроентерология  

Тема: „Оптимална стратегия за проследяване на пациентите с 

възпалителни чревни заболявания”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Ваня Александрова Герова – Нанкова, дм 

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Спас Иванов Иванов– редовен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Вътрешни билиарни фистули - диагностични проблеми и 

хирургично лечение”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Николай Методиев Пенков, дм 

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Борис Симеонов Симеонов– редовен докторант към Клиничен 

център по гастроентерология. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Билиодигистивни анастомози - ранни следоперативни усложнения”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Николай Методиев Пенков, дм 

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Ахмад Еззат Кузи– редовен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Интероперативен невромониторинг в шийната ендокринна 

хирургия”. 
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Научен ръководител: - Доц. д-р Румен Любенов Пандев, дм 

База: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Людмил Петров Шопов– редовен докторант към Катедра  по 

спешна медицина. 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Неинвазивна оценка на левокамерна и предсърдна функция и 

сърдечносъдов риск”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн 

База: УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Светослав Костадинов Йоров – редовен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Анестезия и постоперативно обезболявание при простатектомия”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн 

База: КАИЛ - III НАИЛ при УМБАЛ „Александровска" 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Тодор Ангелов Кунчев– редовен докторант към Катедра по 

неврология. 

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Когнитивни и поведенчески нарушения при пациенти с 

множествена склероза”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн и Доц. д-р 

Маргарита Радославова Райчева, дп 

База: Катедра по неврология, Клиника по нервни болести при УМБАЛ 

„Александровска"ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Кристина Сашева Кастрева – редовен докторант към Катедра по 

неврология. 

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Изработване на клинична база данни за фенотипизиране на 

наследствени неврологични заболявания”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн и Доц. д-р 

Велина Неделчева Гергелчева, дм 

База: Катедра по неврология, Клиника по нервни болести при УМБАЛ 

„Александровска"ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина  

 

3. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРАТА на д-р Цветелина 

Веселинова Великова – редовен докторант към  Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология,  
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от „ Имунологични биомаркери при заболявания на 

гастроинтестеналния тракт" на „ Проучване на имунологичните 

параметри, характеризиращи чревното възпаление с оглед внедряване на 

нови показатели за диагноза и следене на клиничния ход при хронични 

възпалителни чревни заболявания ". 

 

4. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на д-р Станислав Христов 

Йорданов – задочен докторант към Катедрата по ушни, носни и гърлени 

болести, научният ръководител Доц. д-р Минчо Белчев Мелничаров да 

бъде заменен с проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн, поради напускане. 

 

5. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на д-р Алаа Сабри Уилям-редовен 

докторант към Катедрата по неврохирургия, поради назначаване на трудов 

договор, считано от 15.01.2014 г. 

 

6. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Д-р Елена Любчева Павлова– редовен докторант към Катедра  

по акушерство и гинекология за срок от една година поради необходимост 

за допълнително събиране на клиничен  материал и обработка, считано от 

30.01.2014 г. 

- Д-р Здравка Петрова Тодорова-задочен докторант към Катедра по  

вътрешни болести за срок от една година поради недостатъчен брой 

изследвани пациенти, считано от 08.02.2014г. 

- Д-р Станимира Петрова Башева - редовен докторант към Катедра  

по акушерство и гинекология за срок от една година поради необходимост 

за допълнително изследване на по голям брой бременни пациентки, 

считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Олга Тошкова Славчева- редовен докторант към Катедра по  

педиатрия за срок от една година поради недостатъчен брой изследвания и 

проследени пациенти, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Ваня Валентинова Денева- редовен докторант към Катедра по  

неврология за срок от една година поради довършване на дисертационния 

труд, считано от 06.10.2013г. 

- Д-р Константин Савов Гроздев- редовен докторант към Катедра по  

хирургия за срок от една година поради довършване на дисертационния 

труд, считано от 28.03.2014 г. 

- Д-р Васил Маринов Павлов- задочен докторант към Катедра по  

хирургия за срок от една година за довършване на дисертационния труд, 

считано от 15.03.2014 г. 

- Д-р Петя Емилова Ангелова- редовен докторант към Катедра по  

вътрешни болести за срок от една година за довършване на 

дисертационния труд, считано от 13.04.2014 г. 
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- Д-р Сибила Миткова Димитрова- редовен докторант към Катедра по  

психиатрия за срок от една година поради недостатъчен брой на събраните 

клинични случаи, считано от 28.03.2014 г. 

- Д-р Кремена Огнянова Петрова- редовен докторант към Катедра по  

офталмология за срок от една година поради недостатъчен брой пациенти 

да се направи статистическа обработка и резултати, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Станислав Христов Йорданов – задочен докторант към  

Катедрата по ушни, носни и гърлени болести  за срок от шест месеца за 

довършване на дисертационния труд, считано от 17.03.2014г. 

 

7. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Паулина Йорданова Илиева– задочен докторант към Катедра по  

неврология за срок от две години поради майчинство, считано от 

01.03.2014 г.  

- Д-р Симеон Евелинов Хайвазов-редовен докторант към Катедра по  

офталмология за срок от една година, поради специализация в чужбина, 

считано от 01.03.2014 г. 

- Д-р Ани Валентинова Аройо– редовен докторант към Катедра по  

педиатрия за срок от две години поради майчинство, считано от 07.02.2014 

г.  

 

8. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA на: 

- Д-р Александър Викторов Тодоров– задочен докторант към Катедра  

по анестезиология и интензивно лечение, считано от 21.10.2013 г. 

     - Д-р Венера Тоткова Чернева –задочен докторант към Катедра по  

анестезиология и интензивно лечение,  считано от 09.04.2014 г. 

 

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ - д-р Ралица Руменова Христова- 

редовен докторант към Клиничен център по белодробни болести, въз 

основа доклад на ръководителя на катедрата и научния ръководител, 

съгласно становище на юриста на Деканата по чл. 64, от Правилника, 

поради неизпълнение на задълженията си по учебния план. 

 

VІ. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

1. Д-Р БЕСИМ РАМИ МЕМЕДИ. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия). 

Катедра по фармакология и токсикология.  

Тема на дисертационния труд: „Фармакологични изследвания върху ролята 

на цитокини и оксидативен стрес в механизми на затлъстяване и 

предиабет„. 

Дата на защитата: 15.01.2014 г. 
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2. Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Ортопедия и травматология. 

Катедра по ортопедия и травматология. 

Тема на дисертационния труд: „Клинико морфологично изследване на 

гигантоклетъчния тумор на костта”. 

Дата на защитата: 31.01.2014 г. 

3. Д-Р КАЛИН НИКОЛАЕВ ВИДИНОВ 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия. 

Клиничен център по ендокринология и геронтология. 

Тема на дисертационния труд: „Критерии за определяне обема на първичната 

оперативна интервенция при доброкачествени заболявания на щитовидната 

жлеза”. 

Дата на защитата: 31.01.2014 г. 

4. Д-Р ВАСИЛ ДИАНОВ ВАСИЛЕВ 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология. 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Използване на флуоресцентна светлина 

(PDD) при диагностиката и лечението на туморите в пикочния мехур”. 

Дата на защитата: 27.09.2013 г. 

5. Д-Р РОСИЦА БОЖИДАРОВА ПОПОВА 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Хранене и диететика. 

Катедра по клинична фармакология и терапия. 

Тема на дисертационния труд: „Малнутриция - съвременни диагностични и 

терапевтични подходи”. 

Дата на защитата: 28.01.2014 г. 

 

VІІ. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС „ДОКТОР 

НА НАУКИТЕ”: 

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН СЛАВОВ КИНОВ 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Научна специалност:Ортопедия и травматология. 

Катедра по ортопедия и травматология.  

Тема на дисертационния труд: „Ревизионно ендопротезиране на 

тазобедрената става”. 

Дата на защитата:16.01.2014г. 

 

VІІІ. ФС предлага на АС да удължи трудовите договори на следните 

преподаватели: 
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1. Проф. д-р Димитър Радков Раденовски, дмн, катедра по спешна 

медицина, роден на 10.03.1949 г. , първо удължаване, с 24 „да” и 1 

„не” от 25 гласували; 

2. Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, дм, катедра по 

физиология, родена на 16.03.1948 г. , второ удължаване, с  25 „да”, от 

25 гласували; 

3. Доц. д-р Марина Петкова Дикова-Чернева, дм, катедра по физикална 

терапия и рехабилитация, родена на 20.03.1948 г. , второ удължаване, 

с  25 „да”, от 25 гласували; 

4. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн, катедра по 

фармакология и токсикология, родена на 24.03.1949 г. , първо 

удължаване, с  24 „да” и 1 „не” от 25 гласували; 

5. Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн, катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, роден на 27.03.1949 г. , първо 

удължаване, с  25 „да”, от 25 гласували; 

6. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн, , КПВБ, родена на 

30.03.1947 г. , трето удължаване, с  25 „да”, от 25 гласували; 

7. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, клиничен център по 

ендокринология и геронтология, родена на 02.05.1949 г. , първо 

удължаване, с  25 „да”, от 25 гласували; 

8. Доц. д-р Анелия Христова Буева-Велковска, дм, катедра по 

педиатрия, родена на 09.04.1948 г. , второ удължаване, с  25 „да”, от 

25 гласували. 

 

ІХ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните асистентски 

конкурси: 

1. Двама асистенти за катедрата по  образна диагностика; 

2. Двама асистенти за катедрата по  обща медицина; 

3. Един асистент за катедрата по физиология; 

4. Един главен асистент и един асистент за клиничния център по 

нуклеарна медицина и лъчелечение; 

5. Един главен асистент и един асистент за катедрата по 

анестезиология и интензивно лечение; 

6. Един асистент за катедрата по сърдечно-съдова хирургия; 

7. Един асистент по кардиология за катедрата по спешна медицина; 

8. Един главен асистент за катедрата по офталмология. 

 

Х. ФС избра за хоноруван асистент за учебната 2013/14 г. в КПВБ д-р 

Георги Асенов Николов, за упражнения на бълг. и англ. език до 332 уч. ч. 

 

ХІ. ФС предлага на АС за одобрение таксите за продължаващо обучение, 

включени в План-разписанието за 2015 г. Към настоящия момент няма 
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постъпили предложения за промяна в актуалните такси и те са както 

следва:   

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване 

на апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са 

граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на 

учебен ден 
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване 

на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от 

Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са 

граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на 

учебен ден 
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на 

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от 

Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


