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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 14.11.2014 г. 

 

 

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

следните преподаватели: 

1. Д-р Костадин Георгиев Ангелов, 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 „Обща 

хирургия” в  Катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

2. Д-р Венелин Александров Алексиев, дм  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 „Ортопедия и 

травматология” в  Катедра по ортопедия и травматология на база 

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Горна баня. 

3. Д-р Светлин Недков Цонев, дм  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 „Кардиология” в  Катедра 

по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

4. Д-р Божидар Кръстев Кръстев, дм  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 „Кардиология” 

в  Катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ”. 

5. Иво Николов Сираков, двм  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 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Микробиология” в  

Катедра по медицинска микробиология. 

6. Д-р Юлия Стоянова Мартева-Проевска 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 „Микробиология” в  

Катедра по медицинска микробиология на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

7. Д-р Антоанета Янева Янева, дм 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 „Офталмология” в  Катедра 

по спешна медицина на база Клиника по офталмология на УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

8. Мария Лозанова Вълчева-Трайкова, дх след издържан конкурсен 

изпит,  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 

4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално 

направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност 

„Биофизика” в  Катедра по медицинска физика и биофизика. 

9. Д-р Владимир Василев Василев, дм 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 „Ендокринология” в  

Клиничен център по ендокринология и геронтология на база 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”. 

10.  Виолета Стефанова Димитрова, 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 „Биохимия” в  Катедра по 

медицинска химия и биохимия. 

11. Д-р Стефан Димитров Илчев, 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”. 

12. Д-р Янка Николова Коларска, 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 „Нефрология” в  Клиничен 

център по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

 

ІІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

1. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм, катедра по педиатрия, 

родена на 23.12.1948 г. , второ удължаване, с  21 „да” от 21 

гласували; 

2. Доц. д-р Иванка Огнянова Галева, дм, катедра по педиатрия, родена 

на 04.01.1950 г. , първо удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

3. Проф. д-р Милко Маринов Сираков, дм, катедра по АГ, роден на 

02.12.1948 г., второ удължаване, с 19 „да” и 2 „не” от 21 гласували; 

4. Доц. д-р Божидар НиколаевСлавчев, дм, катедра по АГ, роден на 

22.01.1949 г., второ удължаване, с 18 „да” и 3 „не”от 21 гласували; 

5. Проф. д-р Анна-Мария Борисова Иванова, дм, клиничен център по 

ендокринология и геронтология, родена на 07.01.1950 г., първо 

удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

6. Доц. д-р Илияна Атанасова Борисова, дм, клиничен център по 

ендокринология и геронтология, родена на 24.01.1950 г., първо 

удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

7. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн, клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, родена 

на 31.01.1948 г., трето удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

8. Проф. д-р Дойчин Николаев Минчев, дмн, клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, роден на 

10.02.1949 г., второ удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

9. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм, клиничен център по 

алергология, роден на 03.02.1948 г., трето удължаване, с 21 „да” от 

21 гласували; 

10. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн, катедра по обща и 

оперативна хирургия, родена на 01.03.1949 г., второ удължаване, с 21 

„да” от 21 гласували; 

11. Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, дмн, катедра по 

физиология, родена на 16.03.1948 г., трето удължаване, с 19 „да” и 2 

„не” от 21 гласували; 

12. Проф. д-р Майда Михайлова Тихолова-Митова, дм, катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, родена 

на 21.03.1950 г., първо удължаване, с 21 „да” от 21 гласували; 

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

фармакология и токсикология, родена на 24.03.1949 г., второ 

удължаване, с 19 „да” и 2 „не” от 21 гласували; 



 4 

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

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

удължаване, с 20 „да” и 1 „не” от 21 гласували. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

обща хирургия за Клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, 

обнародван в ДВ бр. 73/02.09.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

Доц. д-р Радина Стефанова Иванова, дм – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

Доц. д-р Таньо Иванов Сечанов, дм - Клиничен център по ендокринология 

и геронтология към МУ-София 

Външни членове 

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

Пирогов” 

Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 

Резервни членове 

Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Проф. д-р Виктория Рускова Радева, дмн – пенсионер, /външен член/ 

Технически сътрудник: Траянка Живкова Тодорова. 

 

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

офталмология за Катедра по офталмология на база Клиника по очни 

болести - Детско очно отделение към УМБАЛ „Александровска”, 

обнародван в ДВ бр. 73/02.09.2014 г. 

Вътрешни членове 

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

София 

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

МУ-София 

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

към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – УМБАЛ „Александровска“ 

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

Резервен член 
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Доц. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен член/ 

Технически сътрудник: Красимира Славова. 

 

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

фармакология (вкл. Фармакотерапия и химиотерапия) за Катедра по 

фармакология и токсикология, обнародван в ДВ бр. 62/29.07.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – Фармацевтичен факултет към 

МУ-София 

Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – пенсионер по-малко от 5 г., хоноруван 

преподавател в Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София 

Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм - Катедра по клинична фармакология и 

терапия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Анна Белчева Беронова, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм - МУ-Пловдив 

Проф. д-р Дамянка Петева Гетова, дмн - МУ-Пловдив 

Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – Тракийски Университет – Стара 

Загора 

Резервни членове 

Доц. д-р Ирина Николова Николова, дм - Фармацевтичен факултет към 

МУ-София 

Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм - МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева. 

 

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

гастроентерология за Катедра по вътрешни болести на база Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, обнародван в ДВ бр. 

73/02.09.2014 г. 

Вътрешни членове 

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

болести към МУ-София 

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

болести към МУ-София 

Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Иванка  Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове: 

Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МИ на МВР - външен член. 
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Технически сътрудник: Веселка Стоименова 

 

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

ендокринология за Катедра по вътрешни болести на база Клиника по 

ендокринология към УМБАЛ „Александровска”, обнародван в ДВ бр. 

73/02.09.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм – Катедра по клинична 

фармакология и терапия към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – МУ-Стара Загора 

Резервни членове: 

Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, - ВМА-София 

Технически сътрудник: Иванка Генова Димитрова. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” от доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дм, 

Катедра по ортопедия и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Панайот Йотов Танчев, дм – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ- София 

2. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм – Катедра по 

ортопедия и травматология към МУ- София 

3. Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн - пенсионер,  

/външен член/; 

4. Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – пенсионер /външен член/; 

5. Проф. д-р Емил Таков Таков, дмн – Болница „Св. Панталеймон“-

София, /външен член/; 

6. Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн – ВМА-София, /външен 

член/; 

7. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/. 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Пламен Славов Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ- София, /вътрешен член/ ; 

2. Доц. д-р Диян Енчев Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Д-р Райчо Иванов Кехайов.  

Дата на защита : 19.01.2015 г. 

 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА за 

придобиване на научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ съгласно чл. 95 

на ПУРПНСЗАДМУС и защита на дисертационен труд на тема 

„Национални ендокринни скрининг програми в детска възраст: 

диагностични, епидемиологични, терапевтични, логистични аспекти“, на 

доц. д-р Ива Христова Стоева, дм – Катедра по педиатрия. 
 

VІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И 

ИЗБОР НАУЧНО ЖУРИ на:  

1. Д-р Марселла Заки Ал-Амин, задочен докторант към Катедра по образна 

диагностика. 

Състав на научно жури: 

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

диагностика към МУ-София 

2. Проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн - Катедра по урология към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/ 

4. Доц. д-р Захари Тончев Стойков, дм – УБ „Лозенец“ , /външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева, дм - Катедра по нефрология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Елисавета Вълчева Георгиева, дм – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 27.02.2015 г. 

 

2.Д-р Орлин Василев Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по УНГ болести. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести 

към МУ-София 
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2. Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн -  Катедра по УНГ болести 

към МУ-София 

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

ИСУЛ“, /външен член/; 

4. Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, дмн – Хил Клиник, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, дм – СУ “Св. Климент 

Охридски”, /външен член/;  

Резервни членове: 

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

болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 20.02.2015 г. 

 

3.Д-р Станислав Христов Йорданов, задочен докторант на към Катедра по 

УНГ болести. 

Състав на научно жури: 

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

към МУ-София 

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

към МУ-София 

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

ИСУЛ“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Марио Петров Милков, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Катедра по УНГ болести към 

МУ-София - 29 ДКЦ 

2. Проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 20.03.2015 г. 

 

4.Д-р Иглика Петрова Станчева, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по УНГ болести. 

Състав на научно жури: 

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

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

към МУ-София 

3. Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, дмн – Хил Клиник, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център 

„ИСУЛ“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Диляна Вичева Вичева, дм –МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 06.03.2015 г. 

 

5. Д-р Александър Димитров Шинков, докторант на самостоятелна 

подготовка към Клиничен център по ендокринология и геронтология. 

Състав на научно жури: 

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

ендокринология и геронтология към МУ-София 

2. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

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

член/; 

4. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – МУ-Стара Загора,  

/външен член/; 

5. Доц. д-р Владимир Герчев Христов, дм – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, дм – МУ-Плевен, /външен член/ 

Технически сътрудник – Траянка Живкова Тодорова. 

Дата на защита: 16.12.2014 г. 

 

6. Д-р Росен Димитров Михайлов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Състав на научно жури: 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Благовеста Стоянова Дишлянова, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 
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3. Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Ася Георгиева Станчева, дм - СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Жулиета Заркова Христова-Димитрова. 

Дата на защита: 05.02.2015 г. 

 

7. Д-р Александър Костов Заимов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по урология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн - Катедра по урология към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн - Катедра по урология към МУ-

София 

3. Проф. д-р Славчо Кънчев Иванов, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/ 

4. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО – ЕАД, /външен 

член/ 

5. Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА, /външен член/ 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм - Катедра по урология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Лидия Дунова Петкова, дм – МУ-Варна, /външен член/ 

Технически сътрудник – д-р Пламен Димитров Димитров. 

Дата на защита: 18.02.2015 г. 

 

VІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

1. Д-р Цветелина Веселинова Великова, редовен докторант към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на 

защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер по-малко от 5 

години, Клиничен център по гастроентерология към МУ-София  
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3. Доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм – Тракийски Университет-

Стара Загора, /външен член/; 

4. Проф. д-р Спаска Ангелова Станилова, дм – Тракийски Университет- 

Стара Загора, /външен член/; 

5. Доц. д-р Даниела Николова Балтаджиева, дм – МБАЛ „Надежда за 

женско здраве“ ООД-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Доброслав Станимиров Кюркчиев,  – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Жечка Цветкова Василева, дм – УБ „Лозенец“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Калина Динкова Тумангелова - Юзеир. 

Дата на защита: 11.12.2014 г. 

 

2.Д-р Петра Александрова Маринова, редовен докторант към Катедра по 

психиатрия, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

към МУ- София 

2. Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, дм - Катедра по психиатрия към 

МУ- София 

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

4. Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София 

2. Доц. д-р Павлина Петкова Петкова, дм – Варненски свободен 

университет, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 30.01.2015 г. 

 

3.Д-р Рада Георгиева Станева - Цветкова, задочен докторант към Катедра 

по медицинска генетика, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм - Катедра по медицинска 

генетика към МУ- София 

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

генетика към МУ- София 

3. Проф. Спаска Димитрова Петкова, дбн - пенсионер, /външен член/; 



 12 

4. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн - пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. Бойка Борисова Аначкова, дбн - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дм - Катедра по 

педиатрия към МУ- София 

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

член/; 

Технически сътрудник – доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова. 

Дата на защита: 17.12.2014 г. 

 

VІІІ. ДРУГИ ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ СЛЕД ИЗДЪРЖАН 

КОНКУРС - Д-р Димитър Богомилов Димитров – редовен докторант към 

Клиничен център по гастроентерология  

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: 5.33 

Изпит по английски  език: отличен 6.00 

Тема: „Комплексна клинична оценка на прогресията на хроничните 

вирусни чернодробни заболявания”  

Научен ръководител: Доц. д-р Йордан Георгиев Генов  

База: Клиника по гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Петя Павлова Маркова – Биолог-специалист  в Катедра по 

физиология 

Тема: „Влияние на нервни и хуморални фактори върху бързите колебания 

на артериалното налягане и сърдечната честота у нормотензивни и 

спонтанно-хипертензивни плъхове". 

Научен ръководител: Проф. д-р Радослав Александров Гърчев дм, дмн 

База: Катедра по физиология на МФ – МУ София 

Научна специалност: Физиология на животните и човека 

Професионално направление: 4.3.Биологически науки 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.   

- Д-р Ива Александрова Първова - Христова – Асистент в Катедра по 

вътрешни болести 

Тема: „Клинични аспекти на нежеланите лекарствени реакции при 

употребата на биологични лекарствени продукти за лечение на 

ревматологични заболявания при българска популация пациенти” 
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Научен ръководител: Проф. д-р Рашо Колев Рашков дмн, Проф. Илко 

Николаев Гетов дф 

База: Катедра по вътрешни болести на МФ – МУ София 

Научна специалност: Ревматология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

- Д-р Галина Георгиева Димитрова – Гл. ас. Към Катедра по 

офталмология 

Тема: „Ефект от симетричните операции при есотропия и следоперативно 

поведение”  

Научен ръководител: Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска дм 

База: Катедра по офталмология 

Научна специалност: Офталмология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет. 

- Д-р Борис Иванов Антонов – асистент към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Тема: „Хирургично лечение на перипротезната костна загуба при 

ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става” 

Научен ръководител: Доц. д-р Пламен Славов Кинов дмн 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Научна специалност: Ортопедия и травматология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.   

- Д-р Панайот Панайотов Танчев – асистент към Катедра по 

ортопедия и травматология 

Тема: „Предоперативно планиране при първично ендопротезиране на 

тазобедрената става” 

Научен ръководител: Доц. д-р Пламен Славов Кинов дмн 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Научна специалност: Ортопедия и травматология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

 - Д-р Ивайло Петков Каменов – асистент към Катедра по ортопедия и 

травматология 
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Тема: „Съвременни аспекти на металната остеосинтеза с ъглово стабилни 

плаки при вътреставни и метафизарни фрактури на тибията” 

Научен ръководител: Доц. д-р Пламен Славов Кинов дмн 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Научна специалност: Ортопедия и травматология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.   

- Д-р Емилия Илиева Петрова – асистент към Катедра по 

епидемиология 

Тема: „Проучвания върху епидемиологичните и екологични особености, 

превенцията и контрола на Кримска-Конго хеморагична треска и Ку-

треска в България”  

Научен ръководител: Доц. д-р Йорданка Иванова Митова - Минева дм 

База: Катедра по епидемиология 

Научна специалност: Епидемиология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.   

- Д-р Цветанка Величкова Минчева - асистент към Катедра по 

епидемиология 

Тема: „Съвременни клинико-епидемиологични аспекти на антраксната 

инфекция”  

Научен ръководител: Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева  дм, Доц. д-р 

Цеца Георгиева Дойчинова дм 

База: Катедра по епидемиология 

Научна специалност: Епидемиология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.   

- Д-р Милена Димитрова Вълчева - асистент към Катедра по 

епидемиология 

Тема: „Епидемиологични и епизоотологични проучвания, контрол и 

надзор на беса в България”  

Научен ръководител: Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева  дм 

База: Катедра по епидемиология 

Научна специалност: Епидемиология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

- Силвия Георгиева Календерова – Вълкова  - главен асистент към 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема: „Роля на Ca
2+ 

/ калмодулин зависимата протеин киназа II в 

пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки 

епидермални кератиноцити”. 

Научен ръководител: Чл. кор. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Научна специалност: Биохимия 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

- Д-р Ралица Сашова Вучкова – асистент към Катедра по образна 

диагностика  

Тема: „Хирургични заболявания в ретроперитонеалното пространство – 

ролята на образните методи за диагностицирането им”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Мартин Петров Крупев дм 

База: УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Научна специалност: Образна диагностика 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

- Д-р Спиридон Алексиев Спиридонов – гл. асистент към Катедра по 

психиатрия 

Тема: „Възстановяване след тежка психична болест и обслужването в 

хронични институции: Характеристики, предиктивни фактори и добра 

практика”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Георги Нейчев Ончев  

База: Катедра по психиатрия  УМБАЛ „Александровска” 

Научна специалност: Психиатрия 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет.  

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

           - Д-р Божана Иванова Найденова - Стоева – задочен докторант към 

Катедра по педиатрия, считано от 17.10.2014г.  
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           - Д-р Илиян Пенчев Петров  – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по сърдечно съдова хирургия, считано от 

20.07.2014г. 

           -  Д-р Олга Сергеевна Антонова – задочен докторант към Катедра по 

генетика , считано от 01.11.2014г. 

           -  Д-р Светла Тодорова Николова – редовен докторант към Катедра 

по АГ , считано от 12.11.2014г. 

 

4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Велислава Методиева Коритарова – редовен докторант към 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение, за срок от една година 

поради обучение в чужбина, считано от 31.10.2014г. 

  - Д-р Людмила Владимирова Кънчева – редовен докторант към 

Катедра по вътрешни болести, за срок от 2 години поради излизане в 

отпуск по майчинство, считано от 27.10.2014г. 

  - Д-р Христо Николаев Христов – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, за срок от една година, поради 

семейни причини, считано от 01.11.2014г. 

 

5. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА 

  - Д-р Йорданка Юлиянова Кирилова – задочен докторант към 

Катедра по офталмология за срок от шест месеца, поради необходимост от 

време за довършване на дисертационния труд и публикации, считано от 

15.10.2014г. 

  - Д-р Георги Томов Марков – редовен докторант към Катедра по 

офталмология за срок от шест месеца, поради необходимост от обработка 

на резултатите и окончателно оформяне на дисертационния труд, считано 

от 16.09.2014г. 

- Д-р Жени Йорданова Панайотова – Кацарова – задочен докторант 

към Катедра по АГ  за срок от една година, поради необходимост от време 

за завършване и обработка на дисертационния труд, считано от 

10.12.2014г. 

  - Д-р Румяна Иванова Батова – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, поради необходимост от време за 

довършване на дисертационния труд, считано от 15.11.2014г.  

 - Д-р Румяна Бойкова Димова – Драганова – редовен докторант към 

КЦ Ендокринология за срок от шест месеца поради необходимост от време 

и изчакване на рецензии и становища на статии, подадени за публикуване 

в международни списания с импакт фактор, считано от 05.01.2015г. 

 

6. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА И ПРОМЯНА ТЕМАТА НА 

ДОКТОРАНТУРА НА Д-р Евгени Витков Меков – редовен докторант към 

Клиничен център по белодробни болессти за срок от осем месеца поради 
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спечелен проект към Съвет по Медицинска Наука  и публикуване на статия 

в чуждестранно списание, считано от 07.02.2015г., както и промяна на 

темата на дисертационния труд от „ Коморбидност при ХОББ”  на 

„Витамин D дефицит и недостатъчност, захарен диабет и метаболитен 

синдром при хоспитализирани пациенти с ХОББ : честота и зависимости” , 

поради необходимост от конкретизиране на темата. 

 

7. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Нина Стоянова Николова - редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести от „Маркери за оценка на чернодробната функция” на 

„Промяна на биомаркери при лечение на вирусните хепатити”. 

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

по вътрешни болести от „Характеристика на острите коронарни синдроми 

при жени” на „Полово обусловени характеристики на острите коронарни 

синдроми: роля на стероидните хормони, оксидативния стрес и 

възпалението”. 

 

8.ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРАТА И 

ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА на д-р Марселла Заки Ал-Амин – докторант 

на самостоятелна подготовка към Катедра по образна диагностика от 

„Компютър-томографска урография при някои бъбречни заболявания” на 

„Ниско дозова Компютъртомографска Урография”, а поради програмна 

акредитация, докторската програма да бъде променена от „Рентгенология 

(медицинска радиология и рентгенология)“, на „Образна диагностика“. 

 

9. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА Евелина 

Светлозарова Хараланова - редовен докторант към Катедра по психиатрия,  

поради естеството на материята на научния труд и поради 

административни процедури се предлага за втори научен ръководител  

Проф. д-р Вихра Крумова Миланова дмн 

 

10. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

 - Д-р Светла Тодорова Николова – редовен докторант към Катедра 

по АГ , научният ръководител Проф. д-р  Иво Маринов Кременски  дмн да 

бъде заменен с Доц. Алексей Славков Савов дб, като Проф. Кременски 

остава научен консултант на докторантката. 

 - Д-р Тони Георгиев Великов – редовен докторант към Катедра по 

спешна медицина, научният ръководител Проф. д-р Асен Рачев Гудев дмн 

да бъде заменен с Доц. д-р Найденка Иванова Златарева дм  и Доц. д-р 

Елена  Тодорова Кинова дм 

 - Д-р Нели Георгиева Николова – редовен докторант към Катедра по 

спешна медицина, научният ръководител Проф. д-р Асен Рачев Гудев  дмн 

да бъде заменен с Доц. д-р Найденка Иванова Златарева дм 
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11. ПРОМЯНА  ШИФЪРА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА на 

Десислава Димитрова Игнатова – редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия с научна специалност – Биохимия 

От област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт , по 

професионално направление 7.1. медицина   

На област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика по професионално направление: 4.3. Биологически науки по 

докторска програма „Биохимия” 
 

12. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

ДОКТОР: 

- Д-р Милена Илиева Средкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология. 

Катедра по офталмология. 

Тема на дисертационния труд: „Синдром на халтавия клепач - клинични 

характеристики, очни и системни асоциации”. 

Дата на защитата: 19.09.2014 г. 

- Д-р Спаска Олегова Георгиева - Жостова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Характеристика на перцепциите за 

движение – линейни и ъглови при вестибуларна стимулация на 

вестибуларно болни и здрави”. 

Дата на защитата: 03.09.2014 г. 

- Д-р Димитър Томов Блажев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология. 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Радикална цистектомия и методи за 

деривация на урината. Хирургични проблеми. Ранни и късни 

следоперативни усложнения”. 

Дата на защитата: 12.09.2014 г. 

- Д-р Росица Григорова Владимирова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Психиатрия. 

Катедра по психиатрия. 

Тема на дисертационния труд: „Психични разстройства по време на 

бременност и след раждане – социодемографски и клинични 

характеристики”. 

- Д-р Николина Илкова Семерджиева. 
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Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Клинични и неврофизиологични 

проучвания при пациенти с дистония”. 

Дата на защитата: 15.09.2014 г. 

- Д-р Росица Христакиева Лолова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология. 

Катедра по офталмология. 

Тема на дисертационния труд: „Клинично значение на инструменталните 

методи за диагностика и проследяване на страбизма”. 

Дата на защитата: 30.09.2014 г. 

- Д-р Кристина Живкова Грънчарска. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Патофизиология. 

Катедра по патофизиология. 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на дълбока механична болка и 

промени при субмаксимални физически натоварвания при здрави 

нетренирани мъже”. 

Дата на защитата: 29.09.2014 г. 

- Д-р Ивайло Иванов Еленков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Инфекциозни болести. 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. 

Тема на дисертационния труд: „Антиретровирусна терапия - ефективност. 

Собствено проучване при ХИВ-1 инфектирани пациенти за периода 1999-

2009 г.”. 

Дата на защитата: 06.10.2014 г. 

- Д-р Нели Стефанова Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Маркери за ранна диагноза на деменция 

при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт”. 

Дата на защитата: 17.09.2014 г. 

- Александра Сашoва Александрова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Микробиология. 

Катедра по медицинска микробиология. 

Тема на дисертационния труд: „Микробиологични, молекулярно-

генетични и епидемиологични проучвания върху клинични щамове 

Streptococcus pneumoniaе изолирани за периода 2006-2013 г.”. 
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Дата на защитата: 29.10.2014 г. 

- Д-р Карен Лорис Мануелян. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Дерматология и венерология. 

Катедра по дерматология и венерология. 

Тема на дисертационния труд: „Субепидермални автоимунни булозни 

дерматози с линеарно отлагане на IgG по базалната мембрана: клинични, 

имунофлуоресцентни и имуносерологични изследвания”. 

Дата на защитата: 04.06.2014 г. 

- Д-р Рая Стефанова Иванова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Кардиология. 

Катедра по вътрешни болести. 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на сърдечно-съдовия риск при 

неалкохолна стеатозна болест”. 

Дата на защитата: 30.10.2014 г. 

- Д-р Дора Константинова Златарева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Образна диагностика. 

Катедра по образна диагностика. 

Тема на дисертационния труд: „Образна диагностика при фокална 

епилепсия и някои наследствени неврологични заболявания”. 

Дата на защитата: 30.10.2014 г. 

 

ІХ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

1. Един главен асистент по медицинска физика за катедра по 

медицинска физика и биофизика; 

2. Един главен асистент по кардиология за КВБ; 

3. Двама главни асистенти за катедра по психиатрия – един - за 

УМБАЛ»Александровска» и един – за УМБАЛ «Св. Наум»; 

4. Един асистент за център по професионални болести; 

5. Двама асистенти за катедра по неврология – един – за УМБАЛ 

«Царица Йоанна-ИСУЛ» и един – за УМБАЛ»Св. Наум»; 

6. Един асистент за катедра по УНГ на база УМБАЛ «Царица 

Йоанна-ИСУЛ» 

7. Един асистент за катедра по епидемиология; 

8. Един асистент по хигиена за катедра по хитиена, медицинска 

екология и хранене 

9. Един асистент за катедра по ССХ на база Клиника по 

кардиохирургия на УСБАЛССЗ «Св. Екатерина»; 
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10. Един асистент по имунология за катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ «Св. Иван 

Рилски». 

 

 

Х. ФС избра за ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за учебната 

2014/15 г.: 

1. За клиничен център по белодробни болести: 

- доц. д-р Емил Йосифов Аструков –  За обучение на английски език по 

гръдна хирургия: лекции до 26 уч.ч., упражнения – до 196 уч.ч 

- проф. д-р Петко Минчев Минчев –  За обучение на английски език по 

белодробна туберкулоза: лекции до 16 уч.ч , упражнения до 84 уч.ч. 

- доц. д-р Донка Иванова Стефанова –  За лекции и упражнения на 

английски език по белодробна туберкулоза: лекции до 16 уч.ч, упражнения 

до 56 уч.ч. 

- доц. д-р Асен Атанасов Златев - За лекции и упражнения на английски 

език по белодробна туберкулоза: лекции до 16 уч.ч, упражнения до 56 уч.ч. 

 

2. За катедра по обща и оперативна хирургия – от секция по изгаряния 

МБАЛСМ „Пирогов” - до 184 уч. ч. : 

Д-р Николина Цолова 

Д-р Анастасия Викторова 

 

3. За КВБ: 

- от Клиника по токсикология на  МБАЛСМ „Пирогов” за лекции – до 30 

уч. ч. лекции общо на бълг. и англ. ез. и до 552 уч. ч. упражнения общо на 

бълг. и англ. ез.: 

Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева-Бояджиева 

Доц. д-р Адриана Боянова Стойкова 

Доц. д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева 

Д-р Емилия Веселинова Кирова 

- за преподаване по кардиология – до 350 уч.ч. упр. на бълг. и англ. ез. На 

преподавател: 

Д-р Добрин Василев 

Д-р Карамфил Карамфилов 

Д-р Лилия Владимирова 

Д-р Ценка Бонева 

- за преподаване по хематология от СБАЛХЗ Дървеница   - Общо за 

групата: 

преподаване на английски език – 24 уч.ч.лекции и 160 уч.ч упражнения 

преподаване на български език – 30 уч.ч лекции и 640 уч.ч упражнения;: 

Проф. Георги Михайлов 

Проф. Маргарита Генова 
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Доц. Георги Балаценко 

Д-р Пенка Ганева 

Д-р Юрий Жечев. 

 

4. За катедра по хирургия – проф. д-р Александър Червеняков, дмн, от 

МБАЛСМ „Пирогов”- до 100 уч. ч. лекции на бълг. и англ. ез. 

 

5. За катедра по неврология – д-р Валентина Димитрова – до 200 уч. ч. 

упражнения  на бълг. и англ. ез. И СДО. 

 

6. За катедра по клинична фармакология и токсикология – д-р 

Венцислава Каменова – до 191 уч. ч. упражнения на бълг. и англ. ез. 

 

7. За център по професионални болести – за упражнения на англ. ез. до 

210 уч. ч. общо за: 

Д-р Веселка Джамбазова 

Д-р Марийо Антонов 

 

8. За Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт - За 

преподаване на латински език на студентите, обучавани на 

английски език: 

Доц. Ирена Станкова 

Ст. пр. Василка Николова 

Ст. пр. Ивелина Колева 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 


