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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 25.06.2014 г. 

 

І. ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на 

следните преподаватели: 

1. Доц. д-р  Диана Христова Йонова-Иванчева, 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 „Нефрология” за нуждите на Клиничен център по 

диализа на база УМБАЛ „Александровска”. 

2. Гл. ас. Пепа Иванова Узунова, дф, 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 „Медицинска 

физика” за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика. 

3. Ас. д-р  Валерия Христова Хаджийска след издържан конкурсен 

изпит,  и мнозинство при гласуването 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 „Нуклеарна 

медицина” в  Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение 

и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска”. 

4. Д-р  Димитър Методиев Митков 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 „Съдебна медицина” в  

Катедра по съдебна медицина и деонтология. 

5. Д-р  Даниела Георгиева Василева 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 „Кардиология” в  Катедра 

по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ”Александровска”. 
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6. Д-р  Димитър Тодоров Страшимиров 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 „Инфекциозни болести” в  

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина. 

7. Д-р  Трифон Костадинов Вълков 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 „Инфекциозни болести” в  

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина. 

8. Д-р  Весела Иванова Карамишева 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 „Акушерство и 

гинекология” в  Катедра по АГ на база СБАЛАГ „Майчин дом”. 

9. Д-р  Богдана Богданова Богданова 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно 

лечения на база УМБАЛ „Св. И. Рилски”. 

10. Д-р  Димитър Захариев Димитров 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно 

лечения на база УМБАЛ „Александровска”. 

11. Д-р  Анастас Красенов Демирев 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 „Нуклеарна медицина” в  

Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база УМБАЛ „Александровска”. 

12.  Лилия Венцеславова Маринова 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. „Природни 

науки, математика и информатика”, по професионално направление 

7.1.„Физически науки” и научната специалност „Медицинска 

физика” в  Катедра по медицинска физика и биофизика. 

13.  Д-р Таня Димитрова Методиева 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 „Нефрология” в  Клиничен 

център по нефрология на база УМБАЛ „Александровска”. 

14.  Д-р Геновева Иванова Тачева 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 „Педиатрия” в  Катедра по 

педиатрия на база Детска неврологична клиника към СБАЛДБ 

„проф. д-р Иван Митев”. 

  

ІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА НАУЧНО 

ЖУРИ 

1. Д-р Росица Григорова Владимирова, 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. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм - Катедра по психиатрия 

към МУ- София 

3. Проф. д-р Меглена Петрова Ачкова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Емил Панайотов Калудиев, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм - Катедра по психиатрия към 

МУ- София 

2. Доц. д-р Светла Младенова Стамболова, дм – пенсионер, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 29.09.2014 г. 

 

2. Д-р Дора Константинова Златарева, задочен докторант към Катедра по 

образна диагностика. Промяна на наименованието на докторската 

програма от „Ренгенология (медицинска радиолология и ренгенология)” на 

„Образна диагностика” и състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм - Катедра по образна 

диагностика  

2. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология  

3. Проф. Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм – ВМА, /външен член/; 

5. Доц. д-р Милан Петков Тотев, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм - Катедра по образна 

диагностика към МУ- София 

2. Доц. д-р Мария Георгиева Манова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 30.10.2014 г. 

 

3. Д-р Костадин Георгиев Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по хирургия. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към 

МУ-София 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

3. Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – МУ-Варна, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн - ВМА, /външен член/; 

5. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

2. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дмн - МУ-Варна, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. д-р Манол Бонев Соколов. 

Дата на защита: 18.07.2014 г. 

 

4. Д-р Нели Стефанова Петрова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по неврология. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм - Катедра по неврология 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Радослав Иванов Райчев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм - Катедра по неврология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм – Тракийски Университет - Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 17.09.2014 г. 

 

5. Д-р Звезделина Георгиева Владимирова, редовен докторант към Катедра 

по неврология. Състав на научно жури: 

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

неврология към МУ-София 

2. Доц. д-р Ботьо Джонов Ангелов, дм - Катедра по офталмология към 

МУ-София 

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

/външен член/; 

4. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, , дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Александра Живкова Сантева - Цукева, дм – УМБАЛ „Света 

Марина”-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 06.11.2014 г. 

 

6. Д-р Мариана Василева Господинова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по вътрешни болести. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Найденка Иванова Златарева, дм – Катедра по спешна 

медицина към МУ-София 

3. Доц. д-р Добромир Тенев Гочев, дм - ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Вера Николова Сиракова, дм - МУ-Варна - пенсионер, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Стефан Веселинов Денчев, дм - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 
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Дата на защита: 17.09.2014 г. 

 

7. Д-р Рая Стефанова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести. Състав на научно жури: 

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

вътрешни болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Найденка Иванова Златарева, дм – Катедра по спешна 

медицина към МУ-София 

3. Доц. д-р Добромир Тенев Гочев, дм - ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Мария Любомирова Цекова, дмн - МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Стефан Веселинов Денчев, дм - 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/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 30.10.2014 г. 

 

8. Д-р Милена Илиева Средкова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по офталмология. Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм - Катедра по офталмология 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, дм – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

3. Проф. д-р Цветан Димитров Марков, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

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

/външен член/; 

5. Ст. н.с. II ст. д-р Таня Петрова Панчева - Такенс, дм – МВР болница, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Анна Ценкова Попова - Ташкова, дм - Катедра по 

офталмология към МУ-София 

2. Доц. д-р Борислав Михайлов Кючуков, дм - Катедра по спешна 

медицина към МУ-София 
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Технически сътрудник – Даниела Сугарева. 

Дата на защита: 19.09.2014 г. 

 

9. Д-р Росица Христакиева Лолова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по офталмология. Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Анна Ценкова Попова - Ташкова, дм - Катедра по 

офталмология към МУ-София 

2. Акад. проф. д-р Петя Иванова Василева, дмн - Катедра по 

офталмология към МУ-София 

3. Доц. д-р Емил Николов Филипов, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Валентина Георгиева Златева, дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Мария Иванова Донева, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм - Катедра по 

офталмология към МУ-София 

2. Доц. д-р Димитър Джелебов, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

Дата на защита: 30.09.2014 г. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Ирина Христова Юнгарева, редовен докторант към Катедра по 

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

научно жури: 

1. Доц. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, дм - Катедра по 

дерматология и венерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Георги Петков Пехливанов, дм - Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

3. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн - МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Лилия Георгиева Зисова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм - Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм - МУ-Стара Загора, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Валентина Костадинова Брощилова, дм. 

Дата на защита: 05.12.2014 г. 
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2. Д-р Александра Сашова Александрова, задочен докторант към Катедра 

по медицинска микробиология, отчислен с право на защита. Състав на 

научно жури: 

1. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - Катедра по 

медицинска микробиология към МУ-София 

2. Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София 

3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дм - НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов – ВМА, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София 

2. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм - НЦЗПБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ваня Паскова. 

Дата на защита: 29.10.2014 г. 

 

V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- За зачислените на предишния ФС докторанти: 

1. Д-р Добромир Иванов Танев –лекар ревматолог към МБАЛ София 

Мед ООД - да заплаща годишна такса от 2000 лв. и разходите по 

защитата на дисертационния труд 

2.  Д-р Росица Георгиева Танова –клиничен ординатор към УМБАЛ 

Св. Иван Рилски ЕАД, да заплати само разходите по защитата на 

дисертационния труд 

 

- Д-р Антоанета Иванова Младенова – гл. асистент в Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема: „Хемостазни показатели при карцином на простатата и оценка на 

риска от тромботични усложнения след радикална простатектомия ". 

Научен ръководител: Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология.  

Научна специалност: Клинична лаборатория 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Веселина Стоянова Колева – Топова  – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология./Началник клинична лаборатория към 

МБАЛ „Токуда болница София”АД/, зачислява се платено обучение с 

годишна такса 2000 лв. и разходите по защитата на дисертационния труд 
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Тема: „Разширяване на лабораторната диагностика при онкогинекологични 

заболявания (НЕ4 и ROMA)". 

Научни ръководители: Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров и Проф. д-р 

Тодор Кънчев Шипков 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология.  

Научна специалност: Клинична лаборатория 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Таня Здравкова Кралимаркова – лекар-ординатор към 

Клиничен център по алергология. без такса да заплати само разходите по 

защитата на дисертационния труд 

Тема: „Възможности на метода за изследване на температурата на 

издишания въздух при болести на дихателните пътища". 

Научен ръководител: Проф. д-р Тодор Ал. Попов 

База: Клиничен център по алергология.  

Научна специалност: Имунопатология и алергология. 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Виолета Василева Грудева – асистент към Катедра по образна 

диагностика. 

Тема: „Компютъртомографска оценка на вариететите на аномалиите на 

коронарните артерии". 

Научен ръководител: Доц. д-р Веселка Стойнова. 

База: УСБАЛССЗ "Света Екатерина”.  

Научна специалност: Рентгенология (Медицинска радиология и 

рентгенология). 

Професионално направление: 7.1. Медицинa 

- Д-р Пламен Георгиев Гeцов – Катедра по образна диагностика. 

Лекар-ординатор в клиника по образна диагностика към УМБАЛ "Царица 

Йоанна”- ИСУЛ. Да заплати само разходите по защитата на 

дисертационния труд 

Тема: „Приложение на магнитно резонансната холангиопанкреатография 

при диагностиката на анатомичните варианти на жлъчните пътища и 

периампуларните дивертикули на дуоденума и оценка на влиянието им при 

жлъчно-панкреасната патология". 

Научни ръководители: Доц. д-р Григорий Неделков и Проф. д-р Борислав 

Владимиров . 

База: УМБАЛ "Царица Йоанна”- ИСУЛ. 

Научна специалност: Рентгенология (Медицинска радиология и 

рентгенология). 

Професионално направление: 7.1. Медицинa 

 

2. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНА В 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА д-р Борис Симеонов Симеонов – 
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редовен докторант към Клиничен център по гастроентерология, поради 

назначаването му на трудов договор, считано от датата на ФС. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA на д-р  Атанаска Илиева 

Георгиева – редовен  докторант към Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология, считано от 03.06.2014 г. 

 

4. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТA на д-р  Сейко Исаков 

Рашков - задочен  докторант към Катедра по неврология, поради 

неизпълнение на индивидуалния учебен план, по предложение на научния 

ръководител и решение на катедрения съвет. 

 

5. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Иглика Петрова 

Станчева - докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по УНГ 

болести за срок от една година, поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 21.10.2014г. 

 

6. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Таня Руменова Цочева – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести за срок от две години поради предстоящо майчинство, 

считано от 05.06.2014г. 

- Д-р Марта Григорова Михайлова - Христова – задочен докторант 

към Катедра по медицинска генетика за срок от две години поради 

предстоящо майчинство, считано от 01.07.2014г. 

 

7. ПРОМЯНА НА НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО на д-р Стела Петрова 

Дикова и Д-р Стефан Атанасов Драгоев - задочни докторанти към Катедра 

по офталмология, от Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева на Доц. д-р 

Виолета Силви Чернодринска. 

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Владимир Василев Василев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ендокринология. 

Клиничен център по ендокринология и геронтология. 

Тема на дисертационния труд: „Надбъбречни инциденталоми – клинични и 

метаболитни аспекти, някои маркери за хормонална секреция и ендотелна 

дисфункция”. 

Дата на защитата: 13.05.2014 г. 

- Д-р Васил Цанков Яблански. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ортопедия и травматология. 

Катедра по ортопедия и травматология. 
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Тема на дисертационния труд: „Възможностите на артроскопията на 

тазобедрената става за диагностика и определяне на стадиите при 

остеонекроза на бедрената глава”. 

Дата на защитата: 21.05.2014 г. 

- Д-р Димитрина Тодорова Едрева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ото-рино-ларингология. 

Катедра по УНГ болести. 

Тема на дисертационния труд: „Обективна диагностика при хипертрофия 

на назофарингеалната тонзила”. 

Дата на защитата: 30.05.2014 г. 

- Д-р Цветанка Петрова Петранова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ревматология. 

Катедра по вътрешни болести. 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на костната минерална плътност и 

качеството на костта при пациенти, провеждащи хронично лечение с 

глюкокортикоиди”. 

Дата на защитата: 27.05.2014 г. 

- Д-р Илиана Николаева Бътева -Христова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Акушерство и гинекология. 

Катедра по биология. 

Тема на дисертационния труд: „Експресия и значение на нискомолекулни 

стресови протеини за репродукцията при експериментален модел и човек”. 

Дата на защитата: 02.06.2014 г. 

- Д-р Николай Александров Стойнев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ендокринология. 

Клиничен център по ендокринология и геронтология. 

Тема на дисертационния труд: „Артериална хипертония и маскирана 

хипертония при лица с предиабет и захарен диабет”. 

Дата на защитата: 10.06.2014 г. 

- Д-р Анна Владимирова Тасева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия. 

Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Хемангиоми на черен дроб - хирургичната 

гледна точка”. 

Дата на защитата: 30.05.2014 г. 

- Д-р Венцислава Пенчева Пенчева-Генова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Белодробни болести. 
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Катедра по пропедевтика на вътрешните болести. 

Тема на дисертационния труд: „Белодробни усложнения след бъбречна 

трансплантация”. 

Дата на защитата: 11.06.2014 г. 

- Д-р Десислава Райкова Калинова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ревматология. 

Катедра по вътрешни болести. 

Тема на дисертационния труд: „Автоимунни миозити–  клинични, 

имунологични, хистологични и вирусологични аспекти ”. 

Дата на защитата: 18.06.2014 г. 

- Валентина Костова Атанасова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Имунология. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема на дисертационния труд: „Имунобиология на кръв от пъпна връв. 

Осигуряване на качествен продукт за клетъчна терапия”. 

Дата на защитата: 10.06.2014 г. 

- Д-р Мария Христова Христова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Имунология. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема на дисертационния труд: „Имуногенетични проучвания при системен 

лупус еритематозус и дерматомиозит ”. 

Дата на защитата: 18.06.2014 г. 

 

9. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ: 

- Д-р Иво Илиев Донков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология. 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Особености и анализ на съвременните 

диагностични и лечебни подходи при различни форми на инконтиненция у 

жените”. 

Дата на защитата: 01.04.2014 г. 

VІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

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

и токсикология, родена на 18.09.1947 г. , трето удължаване, с  20 „да” 

и 2 „не” от 22 гласували; 
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2. проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дм, катедра по 

педиатрия, родена на 17.09.1948 г., второ удължаване, с  22 „да” от 

22 гласували; 

3. Доц. д-р Димитринка Михайлова Михайлова, дм, катедра по 

педиатрия, родена на 06.09.1948 г., второ удължаване, с  22 „да” от 

22 гласували; 

4. Доц. д-р Христо Желев Желев, дм, катедра по педиатрия, роден на 

21.10.1949 г., първо удължаване, с  22 „да” от 22 гласували. 

 

VІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

1. Двама асистенти за Клиничен център по нефрология; 

2. Двама асистенти за Клиничен център по нуклеарна медицина и 

лъчелечение на база Клиника по лъчелечение към УМБАЛ 

«Царица Йоанна-ИСУЛ»;  

3. Двама главни асистенти за КВБ, като един е на база Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ «Св. Иван рилски» и един – на 

база Клиника по ендокринология към УМБАЛ «Александровска»; 

4. Двама асистенти за катедра по обща и оперативна хирургия на 

база УМБАЛ «Александровска»; 

5. Един асистент за катедра по обща и клинична патология на база 

УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ» 

 

VІІІ.  ФС предлага на АС следните по-високи критерии за 

повишаване от академичната длъжност „Доцент” в длъжност 

„Професор” в медико-клиничната област на направление „Медицина”, 

съгласно Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУС: 

 

1. Съгл. чл. 29(1) от ЗРАСРБ: „Кандидатите за заемане на академичната 

длъжност „професор” трябва да отговарят на следните условия: 

................................................................................................................................. 

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни 

публикации в специализирани научни издания ...които да не повтарят 

представените за придобиване на ОНС „доктор”, на НС „доктор на науките 

и за заеманата длъжност „доцент”, 

Защото според чл. 29б: „ Научното жури оценява кандидатите за заемане 

на академичната длъжност „професор спроред изпълнението на 

условията по чл. 29.” 

 

2. Публикации - 50 /20 след доцент/ - както до сега 

 

3. В списание с IF - 6 /списанията да имат IF над 1,5/ - сега няма 

изискване  
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4. В чуждестранно списание – 8 – сега са 7 

  

5. Цитати - 60, от които 20 от чуждестранни списания – сега са 20 

 

6. Докторанти – 2-ма, от които 1 защитил или отчислен с право на 

защита – сега няма изискване; 

 

7. Специализанти – 6-ма – сега няма изискване. 

 

ІХ. ФС реши: 

Във връзка с увеличения брой групи обучаващи се на английски език 

и изработване на графици на учебните занятия за студенти в специалност 

„медицина” ІV-ти, V-ти и VІ-ти курс - за учебната 2014/15г., студентите да 

бъдат обучавани както следва: 

ІV курс  

–обучение на български език - разпределение в четири лекционни потока 

по всички дисциплини  

-обучение на английски език – разпределение в два лекционни  потока по 

всички дисциплини 

V курс 

-обучение на български език – разпределение в три лекционни потока по 

всички дисциплини 

-обучение на английски език – разпределение в два лекционни потока по 

всички дисциплини 

VІ курс 

-обучение на български език – разпределение в три лекционни потока по 

всички дисциплини 

-обучение на английски език – разпределение в два лекционни потока по 

всички дисциплини. 

 

 Х. ФС реши да се отпуснат 5 000 лв. за закупуване на  програмен 

продукт за генериране на изпитни тестове, който да се ползва от всички 

катедри на МФ. 

 

 ХІ. ФС , съгл. чл. 95 на ПУРПНСЗАДМУС, открива процедура на 

доц. Евгения Василева, дм - катедра по неврология за защита на 

дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките”. 

 

ХІІ. ФС реши да удовлетвори молбата на д-р Вера Илиева Дамянова, 

гл. ас. в катедрата по биология, за преназначаването й на длъжност главен 

асистент в катедрата по медицинска генетика на Медицински факултет, на 
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основание чл. 87, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на МУ-

София. 

  

ХІІІ. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 

2014/15 г.: 

1. Катедра по медицинска химия и биохимия: 

За секция „Медицинска биохимия” – за упражнения на бълг. и англ. език 

до 1700 ч.  общо за групата:  

-  Гл.ас. Емилиян Йонков  Панов 

-  Гл. ас. Николина Георгиева Кръстева, дх 

-  Таня Кирилова Кадийска, дб 

-  Невяна Иванова Иванова, дб 

-  Андрей Венциславов Киров   

-  Михаела Константинова Лукова  

-  Анита Огнянова Цветкова  

-  Десислава Димитрова Игнатова 

-  Калина Йонкова Михова  

За сектор „Медицинска химия”:  

-  Доц. Иван Петров Иванов, дх – за лекции, упр. и изпити на бълг. и англ. 

език до средната натовареност 

-  Силвия Руменова Русева - за упражнения на бълг. и англ. език до 500 ч. 

-  Доротея Александрова - за упражнения на бълг. и англ. език до 500 ч. 

 2. Катедра по биология – за упражнения общо до 1200 ч.: 

- Доц. Людмил Христов Мархолев 

- Доц. Иван Димитров Буланов  

- Гл.ас. Румяна Петрова Коларова-Колева  

- Доц. Мария Иванова Стаменова  

- Доц. Маргарита Нешова Анчева. 

 3. Катедра по фармакология и терапия – за упражнения общо до 550 

уч. ч.: 

- доц. Иван Тодоров Ламбев 

- доц. Диана Дочева-Дренска. 

 4. Катедра по анатомия – за упражнения общо до 1800 ч. и лекции 

общо до 740 ч.: 

- Акад. проф. Владимир Атанасов Овчаров 

- Проф. Адриан Миленов Палов 

- Проф. Анастасия Божилова Пастирова 

- Доц. Димо Стоянов Кръстев 

- д-р Георги Петров Георгиев. 

 5. Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – за 

упражнения до 630 ч.: 

- д-р Теодора Константинова Ячева 

- д-р Антон Димитров Нашков. 
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 6. Катедра по обща и клинична патология – проф. Цана Петрова 

Бошнакова-Празникова – за лекции до 120 ч. 

 7. Катедра по патофизиология – д-р Методи Стоянов Балуцов - за 

упражнения до 600 ч. 

 8. Катедра по обща и оперативна хирургия – за уч. 2013/14 г. за 184 

уч. ч. упражнения: 

- гл. ас. Николина Стефанова Цолова 

- гл. ас. Анастасия Иванова Викторова 

 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

 


