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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 22.05.2014 г. 

 

 

І. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА: 

1. Гл. ас. д-р  Бранимир Стефанов Големанов, 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 

„Гастроентерология” за нуждите на Клиничен център по 

гастроентерология   на  база  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

2. Д-р  Димитър Цанков Марков, 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 „Акушерство и 

гинекология”  за нуждите на Катедра по здравни грижи на ФОЗ.  

3. Д-р  Пламен Радоев Попиванов, 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 „Вътрешни 

болести”  за нуждите на Катедра по здравни грижи на ФОЗ.  

4. Д-р  Цветомир Иванов Димитров, 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 

„Офталмология”  за нуждите на Катедра по здравни грижи на ФОЗ.  

5. Доц.  д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова, 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 „Онкология”  за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ”.  

6.  Ас. д-р Валентина Симеонова Решкова, дм след решение на 

научното жури с 5 положителни гласа и мнозинство при гласуването 
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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”  за нуждите на  КВБ на база  УМБАЛ”Св. Иван 

Рилски”. 

7. Валентина Проданова Хаджинешева   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 „Биология” в  Катедра по 

биология. 

8. Д-р  Красимир Стойнов Димов 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в  Катедра по ССХ на база УСБАЛССЗ”Св. Екатерина”. 

9. Д-р  Мария Красимирова Тоскова 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 „Хигиена /вкл. трудова, 

комунална, училищна, радиационна и др./” в  Катедра по хигиена, 

медицинска екология и хранене. 

 ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

неврохирургия за Катедрата по неврохирургия на база Клиника по 

неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, обнародван в ДВ 

бр.31/04.04.2014 г. 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн – Катедра по неврохирургия към 

МУ- София  

2. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм - Катедра по неврохирургия към 

МУ- София  

3. Доц. д-р Румен Владимиров Попов, дм - Катедра по неврохирургия към 

МУ- София  

Външни членове: 

4. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн -УМБАЛСМ „Н.И. 

Пирогов” 

5. Доц. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – ВМА-София 

Резервни членове: 



 3 

Доц. д-р Асен Венцеславов Бусарски, дм - Катедра по неврохирургия към 

МУ- София – вътрешен 

Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров, дм - УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов” -външен 

Технически сътрудник: Атанаска Борисова Илиева. 

 

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

Медицинска биология /Биология на човека/ за Катедрата по биология, 

обнародван в ДВ бр.24/18.03.2014 г. 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн - Катедра по урология към 

МУ- София 

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

София 

3. Доц. Иван Веселинов Младенов, дб – Катедра по биология към МУ- 

София 

Външни членове: 

4. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – МФ на СУ „Св. Климент 

Охридски” 

5. Проф. д-р Стефан Радославов Лолов, дмн – ИБИР-БАН 

6. Доц. Мария Иванова Стаменова, дб – пенсионер 

7. Доц. Маргарита Василева Моллова, дб - пенсионер 

Резервни членове:  

Проф. д-р Марта Петрова Николова – Балева, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ- София– вътрешен 

Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм – пенсионер - външен 

Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн – МУ-Пловдив - външен 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р Вера Илиева Дамянова. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

Медицинска биология /Биология на човека/ за Катедрата по биология, 

обнародван в ДВ бр.31/04.04.2014 г. 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн - Катедра по урология към 

МУ- София 

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

София 

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

към МУ- София 

Външни членове: 
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4. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – МФ на СУ „Св. Климент 

Охридски” 

5. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн – МУ-Пловдив  

6. Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм – пенсионер  

7. Доц. Маргарита Василева Моллова, дб - пенсионер 

Резервни членове:  

Доц. Иван Веселинов Младенов, дб - Катедра по биология към МУ- София 

Проф. д-р Марта Петрова Николова – Балева, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ- София – вътрешен 

Проф. д-р Стефан Радославов Лолов, дмн – ИБИР-БАН - външен 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р Вера Илиева Дамянова. 

 

4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

анестезиология и интензивно лечение за Катедрата по анестезиология и 

интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при УМБАЛ 

„Александровска”, обнародван в ДВ бр.31/04.04.2014 г. 

Вътрешни членове: 

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

интензивно лечение към МУ- София  

2. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – Катедра по  анестезиология и 

интензивно лечение към МУ- София  

3. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн – Катедра по  анестезиология 

и интензивно лечение към МУ- София  

Външни членове: 

4. Доц. д-р Надежда Николова Гаврилова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов” 

5. Доц. д-р Мария Атанасова Костадинова, дм – УМБАЛ „Св. Анна” 

Резервни членове:  

Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм – Катедра по  анестезиология и 

интензивно лечение към МУ- София – вътрешен 

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

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

 

5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

нуклеарна медицина за Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна 

медицина при УМБАЛ „Александровска”, обнародван в ДВ бр.31/ 

04.04.2014 г. 

Вътрешни членове: 
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1. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ- 

София  

2. Доц. д-р  Марина Борисова Гарчева, дм - Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ- София  

3. Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм - Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ- София  

Външни членове: 

4. Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм – СБАЛО-ЕАД 

5. Доц. д-р Соня Борисова Сергиева, дм - СБАЛОЗ-ЕООД 

Резервен член:  

Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – Катедра по образна 

диагностика към МУ- София  

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

нефрология за Клиничен център по диализа, обнародван в ДВ бр.31/ 

04.04.2014 г. 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн – Клиничен център по 

нефрология към МУ- София  

2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн - Клиничен център по 

нефрология към МУ- София  

3. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм – 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 Здравко Илиев Киряков, дмн - пенсионер 

Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 

Доц. д-р Симеон Антонов Антонов, дм - пенсионер 

Резервни членове:  

Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн - Катедра по клинична лаборатория 

и клинична имунология към МУ- София– вътрешен 

Доц. д-р Евгени Георгиев Стойнев, дм – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III”-София - външен 

Технически сътрудник – Румяна Петрова Антонова. 

 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 
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1. Д-р Златан Симеонов Цончев, 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. Доц. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ- София  

3. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – МУ-Плевен,  /външен член/; 

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

/външен член/; 

5. Проф. д-р Галя Младенова Ангелова – Институт по информационни 

и комуникационни технологии-БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ- София, /вътрешен член/; 

2. Доц. д-р Надежда Николова Гаврилова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 30.06.2014 г. 

 

2. Д-р Георги Лъчезаров Хранов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по психиатрия. Състав на научно жури: 

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

към МУ- София 

2. Чл. кор. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по 

неврология към МУ- София 

3. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн – МУ-Варна , /външен член/; 

4. Проф. д-р Георги Иванов Попов, дмн - МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Пепа Ненова Димитрова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дмн - Катедра по психиатрия към 

МУ- София 

2. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 07.07.2014 г. 

 

3. Кристина Живкова Грънчарска, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по патофизиология. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм - Катедра по патофизиология 

към МУ- София 

2. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн - Катедра по 

патофизиология към МУ-София 
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3. Проф. Невена Стоянова Пенчева, дб – Югозападен Университет -

Благоевград, /външен член/; 

4. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм - МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Мария Колева Тодорова, дм - Катедра по патофизиология 

към МУ- София 

2. Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова - Лакова, дм - МУ-Плевен, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Христина Христова Ночева. 

Дата на защита: 29.09.2014 г. 

 

4. Д-р Ивайло Иванов Еленков, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн - Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към 

МУ- София 

2. Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – ВМА, /външен член/; 

3. Проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн - ВМА, /външен член/; 

4. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн - НЦЗПБ, /външен 

член/; 

Резервен член: 

1. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина към МУ- София 

Технически сътрудник – д-р Тома Валериев Томов. 

Дата на защита: 06.10.2014 г. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Десислава Райкова Калинова, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, отчислен с право на защита. Състав на научно жури: 

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

към МУ- София 

2. Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм – УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски”- София, /външен член/; 

3. Проф. д-р Детелин Михайлов Димов, дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Саша Николаева Петрова, дм – НЦЗПБ-София, /външен 

член/; 
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5. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова -Тончева, дм – Национална 

многопрофилна  транспортна болница – София, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

вътрешни болести към МУ- София  

2. Доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – УМБАЛ „Проф. Ст. 

Киркович”- Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник: Спаска Борисова Величкова. 

Дата на защита: 18.06.2014 г. 

 

2. Д-р Цветелина Димитрова Маринова, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, отчислен с право на защита. Състав на научно жури:  

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

вътрешни болести към МУ- София  

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

болести към МУ- София  

3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Даниела Иванова Николовска, дм – МВР болница, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Диана Василева Стефанова-Петрова, дмн – Катедра по 

вътрешни болести към МУ- София  

2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

3. Доц. д-р Димитър Василев Таков, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 19.09.2014 г. 

 

V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Орлин Василев Стоянов – главен асистент в Катедра по ушни, 

носни и гърлени болести. 

Тема: „Влияние на генетичните фактори в патогенезата на отосклерозата ". 

Научен ръководител: Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм 

База: Катедра по ушни, носни и гърлени болести МФ – МУ София 

Научна специалност: Ото-рино-ларингология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Жан Жанов Филипов – асистент в Клиничен център по 

нефрология 
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Тема: „Витамин Д и бъбречна трансплантация” 

Научни  ръководители: Проф. Добрин Свинаров и Проф. Емил Паскалев 

База: Клиника по  нефрология и трансплантация –УМБАЛ 

„Александровска” 

Научна специалност: Нефрология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Борелли Кирилов Златков– главен асистент в Клиничен център 

по нефрология 

Тема: „Особености на инфекциите на пикочните пътища при бъбречно 

трансплантирани реципиенти” 

Научен ръководител: Доц. Бойка Маркова и Проф. Емил Паскалев 

База: Клиника по  нефрология и трансплантация –УМБАЛ 

„Александровска” 

Научна специалност: Нефрология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

 

2. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на д-р Кирил Петров Петров –

редовен  докторант към Катедрата по клинична фармакология и терапия 

поради назначаване на трудов договор, считано от 04.04.2014г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA  

- Д-р  Станислава Валентинова Спасова-Маркова –задочен  докторант 

към Катедра по неврология, считано от 15.03.2014г. 

- Блага Борисова Рукова –задочен докторант към Катедра по 

медицинска генетика, считано от 21.05.2014г. 

 

4. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Момчил Димитров Керемедчиев –редовен  докторант към 

Клиничен център по гастроентерология за срок от една година поради 

необходимост от довършване на дисертационния труд, считано от 

28.03.2014г. 

- Д-р Ния Емилова Семерджиева–редовен  докторант към Катедра по 

вътрешни болести за срок от една година поради необходимост от 

довършване на дисертационния труд, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Йорданка Юлиянова Кирилова –задочен докторант към Катедра 

по офталмология за срок от шест месеца поради необходимост от 

довършване на дисертационния труд, считано от 15.04.2014г. 

 

5.  ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Яна Иванова Цветкова– 

редовен докторант към Клиничен център по нефрология за срок от две 

години поради предстоящо майчинство, считано от 01.05.2014г. 

 



 10 

6. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРАТА 

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

анестезиология и интензивно лечение от „Анестезия и постоперативно 

обезболявание при простатектомия” на „Интраабдоминална хипертензия в 

следоператвния период”. 

- Д-р Петра Александрова Маринова –редовен докторант към Катедра 

по психиатрия от „Влияние на коморбидни неврологични заболявания 

върху суицидалитета при пациенти с голям депресивен епизод” на „Ранна 

диагностика на биполярната депресия”. 

 

7. ПРОМЯНА НА НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО на д-р Звездилина 

Георгиева Владимирова - редовен докторант към Катедра по неврология, 

от двамата научни ръководители: Проф. д-р Ива Петкова и Проф. д-р 

Силвия Чернинкова със съгласие на проф. Петкова,  да остане единствен 

научен ръководител на докторанта проф. д-р Силвия Чернинкова. 

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

 

- Д-р Вера Илиева Дамянова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Генетика. 

Катедра по биология.  

Тема на дисертационния труд: „Геномни аномалии при пациенти с 

идиопатично мъжко безплодие„. 

Дата на защитата: 09.04.2014 г. 

- Д-р Богдан Йорданов Младенов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Анестезиология и интензивно лечение. 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение. 

Тема на дисертационния труд: „Ларингеални маски и трудна интубация”. 

Дата на защитата: 02.04.2014 г. 

- Д-р Димитър Рангелов Попов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Гастроентерология. 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Ултразвуково изследване на чернодробната и 

бъбречната хемодинамика при чернодробна цироза”. 

Дата на защитата: 25.04.2014 г. 

- Д-р Пенка Стоянова Петкова-Цанева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Анестезиология и интензивно лечение. 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение. 
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Тема на дисертационния труд: „Нутритивен съпорт при пациенти с 

гастроинтестинални резекции”. 

Дата на защитата: 09.05.2014 г. 

- Д-р Теофил Ангелов Седлоев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Обща хирургия. 

Клиничен център по гастроентерология. 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на прогностичните индекси при 

комплексното лечение на дукталния ин ситу карцином на млечната жлеза”. 

Дата на защитата: 12.05.2014 г. 

- Михаела Константинова Лукова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология. 

Катедра по медицинска химия и биохимия.  

Тема на дисертационния труд: „Патологични профили на метилиране при 

синдроми с нарушен растеж: синдром на Beckwith-Wiedemann и синдром 

на Silver-Russell„. 

Дата на защитата: 15.05.2014 г. 

- Силвия Руменова Русева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия.  

Тема на дисертационния труд: „Изследване на метаболизма на 

хомоцистеин in vivo в плъхове чрез прецизна масспектрометрия„. 

Дата на защитата: 15.05.2014 г. 

- Д-р Николай Димитров Ишкитиев. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия.  

Тема на дисертационния труд: „Изолиране, характеризиране и изследване 

на потенциала за диференциация на мезенхимни стволови клетки от зъбна 

пулпа„. 

Дата на защитата: 15.05.2014 г. 

 

VІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

1. Проф. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн, катедра по неврология, 

роден на 30.07.1949 г. , първо удължаване, с  25 „да” от 25 гласували; 

2. Проф. Александър Богомилов Карапанчев, катедра по УНГ, роден на 

28.09.1949 г. , първо удължаване, с  25 „да” от 25 гласували; 

3. Проф. Каменна Маринова Вутова, катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, родена на 27.08.1949 г. , 

първо удължаване, с  25 „да” от 25 гласували; 
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4. Доц.  Маргарита Бояджиева-Гешева, катедра по спешна медицина, 

родена на 01.06.1949 г. , първо удължаване, с  25 „да” от 25 

гласували. 

  

VІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

1. Един асистент по биохимия за катедрата по медицинска химия и 

биохимия; 

2. Един главен асистент на база Клиника по гастроентерология при 

УМБАЛ «Св. Иван Рилски» и един главен асистент на база 

Клиника по ендокринология  при УМБАЛ «Александровска» за 

КВБ; 

3. Един главен асистент и двама асистенти за клиничен център по 

ендокринология и геронтология; 

4. Един асистент за катедрата по психиатрия на база Клиника по 

детска психиатрия при УМБАЛ «Александровска»; 

5. Един асистент за катедрата по неврология на база УМБАЛ 

«Александровска»; 

6. Двама асистенти за катедрата по медицинска микробиология; 

7. Един асистент за катедрата по фармакология и токсикология; 

8. Един асистент по ендокринология за КПВБ на база УМБАЛ 

«Александровска»; 

9. Един главен асистент за катедрата по медицинска генетика; 

10. Един асистент за катедрата по педиатрия на база Клиника по 

гастроентерология при СБАЛДБ «Проф. Иван Митев»; 

11. Двама асистенти за катедрата по офталмология. 

 

VІІІ. ФС предлага на АС актуализиране на наименованията на учебните 

специалности по ЕДИ както следва: 

1. Наименованиео на учебната дисциплина „Анатомия и хистология” 

да се преименува съобразно ЕДИ на „Анатомия и хистология на 

човека”. 

2. Наименованиео на учебната дисциплина „Цитология” да се 

преименува съобразно ЕДИ на „Цитология, обща хистология и 

ембриология на човека”. 

 

ІХ. ФС реши, във връзка с решение на АС за утвърждаване на такса за 

целогодишни курсове по английски език, всеки Ръководител на катедра 

да предложи до двама преподаватели за обучение, като Деканата на 

МФ ще поеме 100 % от таксата. 

 

Х. ФС определи срок за подаване на обявата за разрешен конкурс за 

преподаватели – до 3 месеца от утвърджаването на АС. 
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ХІ. ФС предлага да се издава диплом или друг официален документ при 

заемане на академичната длъжност „доцент” и „професор”. 

 

ХІІ. ФС подкрепя идеята за „Почетен професор” по принцип и предлага 

на АС да уточни изискванията за избор на академични преподаватели за 

почетен професор. 

 

ХІІІ. ФС определи комисия в състав: 

Председател: проф. Васил Димитров, кл. център по алергология 

и членове: 1. проф. Васил Хаджидеков, кат. по образна диагностика, 

                   2. проф. Вихра Миланова, кат. по психиатрия, 

                   3. проф. Георги Тодоров, кат. по хирургия 

                   4. проф. Лъчезар Трайков, кат. по неврология, 

 която да изготви предложение за по-високи критерии за повишаване от 

академичната длъжност „Доцент” в длъжност „Професор”.   

 

ХІV. Факултетният съвет приема искането на проф. д-р Марин 

Маринов, дм, дмн с цел успешното приключване на проекта, предвидените 

средства по бюджета на Медицински факултет за 2014 г. за основен ремонт 

във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО 003-

1.2.04-0087 С0001, в размер на 150 хил. лв. да бъдат пренасочени за 

закупуване на обзавеждане във връзка с цитирания договор. 

Възлага на Декана и Главния счетоводител на Медицински факултет да 

изготвят и представят в МУ Ректорат писмо за вътрешна компенсирана 

промяна по бюджета на медицински факултет за 2014 г. 

 

 ХV. ФС избра за учебната 2014/15 г. следните хонорувани 

преподаватели: 

1.  За КПВБ за уч. 2013/14 г., като се сключат нови граждански 

договори за допълнително обучение по дисциплината 

„Кардиология” /за водене на лекции и упражнения на английски 

език/ : 

- проф. Нина Гочева 

- доц. Елина Балтаджиева-Трендафилова 

- доц. Борислав Георгиев 

- д-р Вера Байчева 

2. За катедрата по медицинска микробиология за уч. 2014/15 г. за 

водене на упражнения на български и английски език до 587 уч. ч. 

: 

- д-р Добринка Кирилова Иванова, дм 

- д-р Иванка Илиева Гергова 

- д-р Юлия Стоянова Мартева-Проевска 
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- д-р Николай Златков Кълвачев 

- д-р Иво Николаев Сираков 

3. За катедрата по физиология за уч. 2014/15 г., с натоварване до 

средната натовареност на хабилитираните и нехабилитираните 

редовни преподаватели: 

- доц. Ангел Петров Логофетов, дм – за водене на лекции; 

- доц. Ангел Димитров Куртев – за лекции и практически занятия 

на български и английски език; 

- Борис Георгиев Кадинов, дб – за практически занятия на 

български език; 

- Милена Славчева Михайлова, дб – за практически занятия на 

български език. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


