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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 03.04.2015 г. 

 

 

І. ФС утвърждава предложенията на Комисията за разпределение на  

средства за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за 

научнопреподавателската дейност съгл. Протокол № 4 от 18.03.2015 г., 

който е неделима част от настоящия протокол. 

 

ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  в област 

на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално 

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „белодробни болести” 

за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база СБАЛББ 

„Св. София“ , обнародван в ДВ бр. 5/ 20.01.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – Ръководител на Клиничен 

център по белодробни болести, МФ на МУ-София; 

Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм - Ръководител на КПВБ, МФ на 

МУ-София; 

Проф. д-р Даниела Стоичкова Георгиева, дм - КПВБ, МФ на МУ-София; 

Доц. д-р Денчо Петров Османлиев, дм - Клиничен център по белодробни 

болести, МФ на МУ-София; 

Външни членове: 

Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – МИ-МВР, София; 

Доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм – МУ-Варна; 

Доц. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ-Пловдив; 

Резервни членове: 

Доц. д-р  Явор Йорданов Иванов, дм - МУ-Плевен, външен; 

Доц. д-р Стоян Иванов Цонев, дм – КЦББ, МФ на МУ-София, вътрешен. 

Технически сътрудник: Славка В. Ангелова. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  - две 

места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по 

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„педиатрия” за нуждите на Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „проф. 

И. Митев“ , обнародван в ДВ бр. 3/ 13.01.2015 г. 
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Състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

Доц. Илияна Атанасова Борисова, дм –  МФ на МУ-София; 

Проф. Пенка Илиева Переновска, дм -  МФ на МУ-София; 

Доц. Стефан Недев Стефанов, дм - МФ на МУ-София; 

Външни членове: 

Проф. Виолета Митова Йотова, дмн – МУ-Варна; 

Проф. Емил Георгиев Симеонов, дмн – пенсионер повече от 5 години; 

Проф. Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив; 

Проф. Александър Василев Куртев, дмн – УМБАЛ „Лозенец”; 

Резервен член: 

Доц. Богдана Петрова Василева-Клисарска, дм – пенсионер повече от 5 

години, външен; 

Технически сътрудник: Иванка Анчева. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – две 

места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по 

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„педиатрия” за нуждите на Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „проф. 

И. Митев“ , обнародван в ДВ бр. 3/ 13.01.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

Доц. Димитрина Михайлова Михайлова, дм –  МФ на МУ-София; 

Външни членове: 

Проф. Искра Русева Христозова, дмн – СБАЛОДЗ; 

Проф. Лидия Асенова Коева, дмн – МУ-Варна, пенсионер; 

Проф. Валентина Иванова Цанева, дмн – МУ-Варна, пенсионер; 

Проф. Ексапет Керакин Караханян-Джамбазова, дмн – МУ-Пловдив, 

пенсионер; 

Доц. Валерия Игнатова Калева, дм - МУ-Варна; 

Доц. Калинка Стоянова Коприварова, дм – пенсионер повече от 5 години; 

Резервен член: 

Проф. Здравко Асенов Каменов, дмн – Ръководител на КВБ, МФ на МУ-

София, вътрешен; 

Технически сътрудник: Иванка Анчева. 

 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

 

1.Д-р Павел Радков Гергиев, задочен докторант към катедра по ортопедия 

и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 
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2. Доц. д-р Пламен Славов Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Диян Енчев Милушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

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

/външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

2. Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

Дата на защита: 22.06.2015 г. 

 

2.Д-р Борис Иванов Антонов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по ортопедия и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

2. Доц. д-р Пламен Славов Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

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

/външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

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

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

Дата на защита: 22.06.2015 г. 

 

3.Д-р Нина Стоянова Янчева - Петрова, задочен докторант 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 
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2. Проф. д-р Майда Михайлова Тихолова - Митова, дм – Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – ВМА-София, /външен 

член/; 

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

член/; 

5. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

Резервен член:  

1. Доц. д-р Лилия Маркова Пекова - Върбанова, дм – Тракийски 

университет – Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Тома Валериев Томов. 

Дата на защита: 20.07.2015 г. 

 

 ІV. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Катерина Валентинова Акабалиева–асистент към Катедра по  

психиатрия 

Тема: ”Мозъчна латерализация – сравнение на някои характеристики 

между шизофренни пациенти и здрави контроли”. 

Научен ръководител: проф. д-р Вихра Миланова, дмн, ръководител на 

Катедра по психиатрия при УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

База: УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Психиатрия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

 - Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян–асистент към Катедра по Ортопедия 

и травматология 

Тема: ”Първично ендопротезиране на раменна става”. 

Научен ръководител: доц. д-р Борис Иванов Матев, дм  

База: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  



 5 

- Д-р Атанас Красенов Демирев–асистент към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

Тема: ”Ролята на позитронно емисионната томография/компютърна 

томография (ПЕТ/КТ) с флуор дезокси глюкоза (ФДГ) при инфекциозни и 

възпалителни процеси”. 

Научен ръководител: проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн 

База: КЦНМЛМО при УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Цветан Венелинов Соколов–лекар-ординатор към Отделение по 

ортопедия и травматология на МБАЛ Русе АД 

Тема: ”Приложение на обогатена тромбоцитна плазма за лечение на 

проблемни кожни рани”. 

Научен ръководител: доц. д-р Пенчо Косев Пенчев, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

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

Русе АД. Докторантът дължи годишна такса от 2000 лв.  

- Д-р Албена Иванова Спасова-Джонова – асистент в Клиничен 

център по белодробни болести 

Тема: ”Алергичен риносинуит и бронхообструкции в детска възраст”. 

Научни ръководители: проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм и 

проф. д-р Петко Минчев Минчев, дмн 

База: СБАЛББ «Св. София» 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Белодробни болести 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд,  както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 - Д-р Наталия Йорданова Стоева - лекар-ординатор в МБАЛ 

Токуда АД 

Тема: ”Клинико-епидемиологични характеристики на белодробната 

емболия в зависимост от тромботичния товар”. 

Научен ръководител: доц. д-р Росен Емилов Петков, дм 

База: Клиничен център по белодробни болести 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Белодробни болести 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, неговата защита, както и годишна такса за 

обучение от 2000 лв. са за сметка на докторанта. 

 

 2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Доротея Александрова Александрова– редовен докторант към Катедра 

по медицинска химия и биохимия, за срок от една година поради 

необходимост от провеждане на допълнителни изследвания от считано от 

10.04.2015 г.; 

- Д-р Райна Руменова Шентова-Енева – задочен докторант към Катедра 

по педиатрия, за срок от една година поради необходимост от реализиране 

на необходимия брой публикации и довършване на дисертационния труд 

считано от 28.03.2015 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Весела Иванова Карамишева – задочен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, считано от 09.04.2015 г.; 

- Д-р Валентин Петров Йотовски – редовен докторант към Катедра по 

урология, считано от 15.03.2015 г.; 

- Д-р Атанас Иванов Сабахов – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Дарко Панче Арнаудовски – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, считано от 15.03.2015 г.; 

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

акушерство и гинекология, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Сибила Миткова Димитрова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия считано от 28.03.2015 г.; 

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

спешна медицин, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Ивайла Руменова Узунова – редовен докторант към Клиничен 

център по ендокринология и геронтология, считано от 28.03.2015 г. 

 

 4. ИЗБОР НА проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн за 

КОНСУЛТАНТ при разработване на дисертационния труд на д-р Божидар 

Цветанов Томов и д-р Надежда Желева Димитрова. 

 

5. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ за придобиване на ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Белла Събева Фръндева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
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Докторска програма: Акушерство и гинекология. 

Катедра по акушерство и гинекология. 

Тема: „Акушерско поведение при интраутеринна ретардация на плода”. 

Дата на защитата: 12.03.2015 г. 

- Д-р Станислав Христов Йорданов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Оториноларингология. 

Катедра по УНГ болести. 

Тема: „Карцином на ларинкса – епигенетични и генетични промени”. 

Дата на защитата: 20.03.2015 г. 

- Д-р Светла Ангелова Ангелова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Епидемиология. 

Катедра по епидемиология. 

Тема на дисертационния труд: „Проучване върху епидемиологията на 

епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в България за периодо 

2005-2012 г.”. 

Дата на защитата: 20.03.2015 г. 

- Д-р Виктор Емануилов Манолов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Клинична лаборатория. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема на дисертационния труд: „Определяне на референтни граници за 

хепсидин за българското население и проучване на клиничното му 

значение при различни патологични състояния”. 

Дата на защитата: 19.03.2015 г. 

- Д-р Манол Бонев Соколов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия. 

Катедра по хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Хирургичен подход при локално авансирал 

колоректален рак – комбинирани, разширени и съчетани оперативни 

интервенции”. 

Дата на защитата: 26.03.2015 г. 

 

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

следните преподаватели: 

1. Д-р Стефан Миладинов Ковачев, 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 
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гинекология”  за нуждите на Клиника „Обща и онкологична 

гинекология” на МБАЛ-София, Военномедицинска академия. 

2. Д-р Жорж Олев Донков,  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 „Епидемиология”  в Катедра 

по епидемиология. 

3. Д-р Влайко Емилов Воденичаров,  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. 

 

VІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на конкурс за един  

професор по анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение за база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

  

 

Протоколирал:  

Ясна Стойчева 
 

 


