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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 24.04.2015 г. 

 

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

избора на следните преподаватели: 

1. Доц. Кирил Любенов Найденов, дх 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  4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.2.„Химически науки” и научната 

специалност „Аналитична химия”  в Катедра по медицинска химия и 

биохимия. 

2. Доц. д-р Найденка Иванова Гронкова (Златарева), 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 „Кардиология”  в Катедра по спешна медицина на база 

Клиника по кардиология на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

3. Д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм след решение на 

научното жури с 5 положителни гласа 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”  за нуждите на  КВБ на база  Клиника по кардиология 

на УМБАЛ”Александровска”. 

4. Д-р Георги Димитров Партенов   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 „Неврология” в  Катедра по 

неврология на база Клиника по нервни болести на УМБАЛ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

  

ІІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

1. Проф. Васил Георгиев Хаджидеков, дм,  Катедра по образна 

диагностика, роден на 08.06.1950 г., първо удължаване, с  24 „да” от 

24 гласували; 
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2. Проф. Недка Любомирова Трифонова, Катедра по биология, родена 

на 01.06.1948 г., трето удължаване, с  24 „да” от 24 гласували; 

3. Проф. Радослав Александров Гърчев, Катедра по физиология, роден 

на 27.08.1949 г., второ удължаване, с  24 „да” от 24 гласували; 

4.  Проф. Александър Георгиев Стойнев, Катедра по патофизиология, 

роден на 23.07.1950 г., първо удължаване, с  24 „да” от 24 гласували; 

5.  Проф. Трайко Тодоров Трайков, Катедра по медицинска физика и 

биофизика, роден на 14.07.1950 г., първо удължаване, с  24 „да” от 24 

гласували. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

„Медицинска физика" за нуждите на Катедра по медицинска физика и 

биофизика, обнародван в ДВ бр. 17/06.03.2015 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. Борис Гоцев Тенчов, дбн, дф – Катедра по медицинска физика 

и биофизика към МУ-София 

Доц. Пепа Иванова Узунова, дф – Катедра по медицинска физика и 

биофизика към МУ-София 

Доц. Иван Георгиев Антонов, дф – Катедра по медицинска физика и 

биофизика към МУ-София 

Външни членове 

Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн, дф – пенсионер 

Доц. Върбан Минков Савов, дбн – пенсионер 

Резервен член 

Проф. Стефка Германова Танева, дбн – ИБФБИ към БАН – външен член 

Технически сътрудник: Диана Иванова Петкова. 

 

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

оториноларингология за нуждите на Катедра по УНГ болести, обнародван 

в ДВ бр. 5/20.01.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

София 

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

София 

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

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Георги Йорданов Георгиев, дмн – I МБАЛ – София 

Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн – УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ 

Доц. д-р Александър Вълков Вълков, дмн – МУ-Плевен 
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Доц. д-р Марио Петров Милков, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

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

болести към МУ-София 

Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център „ИСУЛ“ – 

външен 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” от доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм, в 

Катедра по обща и оперативна хирургия. Предложение за  научно жури: 

1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн – Ръководител на 

Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ – София; 

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

хирургия към МУ – София; 

3. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ – София; 

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

София, /външен член/; 

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

МУ-Варна, /външен член/; 

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

София, /външен член/; 

7. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн – ІV МБАЛ-София, /външен член/; 

Резервни членове 

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

МУ – София; 

2. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 12.06.2015 г. 

Разходите по защитата ще се поемат от МБАЛ Токуда София. 

 

V. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на докторанти 

1. Д-р Олга Сергеевна Антонова, задочен докторант към Катедра по 

медицинска генетика, отчислена с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. Проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн – Ръководител на 

Катедра по медицинска генетика към МУ-София; 

2. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн – Катедра по спешна 

медицина към МУ-София; 

3. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. Бойка Борисова Аначкова, дбн – пенсионер, /външен член/; 
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5. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – ръководител на Катедра 

„Генетика”, Биологически факултет към СУ ”Климент Охридски”,  

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

генетика към МУ-София, пенсионер; 

2. Доц. Маргарита Георгиева Пешева, дб – СУ ”Климент Охридски”, 

/външен член/; 

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

Дата на защита: 02.07.2015 г. 

 

VІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Йорданка Юлиянова Кирилова, докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедра по офталмология. 

Състав на научно жури: 

1. Председател: Акад. проф. д-р Петя Иванова Василева, дмн – Катедра 

по офталмология към МУ-София, научен ръководител на 

докторанта; 

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

офталмология към МУ-София; 

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

член/; 

4. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – УМБАЛ 

„Александровска”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Десислава Велева Статева, дм – МУ - Плевен, /външен 

член/; 

Резервни членове:  

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

офталмология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм  /външен член/ 

Технически сътрудник – Весела Пенкова. 

Дата на защита: 19.06.2015 г. 

 

2.  Д-р Петя Емилова Ангелова, редовен докторант в Катедра по 

вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Председател: Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – Катедра по 

вътрешни болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – УСБАЛЕ към МУ-

София; 

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

член/; 
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4. Доц. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – Тракийски университет-

Ст. Загора, /външен член/; 

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

Резервни членове:  

1. Доц.  д-р Владимир Герчев Христов, дм  /външен член/; 

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

болести към МУ-София 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 22.06.2015 г. 

 

3.  Д-р Асен Ангелов Хаджиянев, докторант на самостоятелна подготовка 

в Катедра по неврохирургия 

Състав на научно жури: 

1. Председател: Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн – Катедра по 

неврохирургия към МУ-София, научен ръководител на докторанта; 

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

към МУ-София,  УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” - София; 

3. Проф. д-р Петър Николов Вълканов, дмн – Тракийски университет-

Ст. Загора, /външен член/; 

4. Проф. д-р Кирил Василев Романски, дмн – Клиника по 

неврохирургия, УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” – София; 

5.  Доц. д-р Георги Недков Кючуков, дм – Катедра по неврохирургия и 

УНГ болести към МУ - Варна, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Румен Стефанов Попов, дм – Катедра по неврохирургия към 

МУ-София, УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ” - София; 

2. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн – Катедра по 

неврохирургия и УНГ болести към МУ-Варна, /външен член/ 

Технически сътрудник – Атанаска Илиева. 

Дата на защита: 18.06.2015 г. 

 

4.  Д-р Цветелина Стайкова Спиридонова, докторант на самостоятелна 

подготовка в Клиничен център по гастроентерология 

Състав на научно жури: 

1. Председател: Акад. Дамян Николов Дамянов, дмн – Ръководител на 

Клиничен център по гастроентерология към МУ-София, УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

2. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София, УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”; 

3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – Началник на Клиника по 

хирургия към МБАЛ „Доверие”, /външен член/; 
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4. Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм – Началник на Отделение по 

хирургия към СБАЛО София, /външен член/; 

5.  Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, дм – Зам. директор на Първа 

МБАЛ-София, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София, УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”; 

2. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дмн – Ръководител на 

Катедра по хирургия към МУ-Пловдив, /външен член/ 

Технически сътрудник – Валентина Тодорова Джелепска. 

Дата на защита:  02.07.2015 г. 

 

5.   Д-р Антон Господинов Койчев, докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедра по хирургия 

Състав на научно жури: 

1. Председател: Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – Ръководител 

на Катедра по хирургия към МУ-София; 

2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – УМБАЛ 

„Александровска”; 

3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие”, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Евгени Илиев Белоконски, дм – ВМА София, /външен 

член/; 

5.  Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – МБАЛ „Св. Анна”- 

София, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Александър Петров Червеняков, дмн –УМБАЛСМ 

„Пирогов” София, /външен член/; 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

Технически сътрудник – д-р Веселин Илинов Илинов. 

Дата на защита: 23.06.2015 г. 

 

6.  Д-р Илина Любомирова Брайнова - Мичич, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра по съдебна медицина и 

деонтология. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – Факултет по 

обществено здраве към МУ-София 

2. Проф. д-р Станислав Иванов Христов, дм – Катедра по съдебна 

медицина и деонтология към МУ-София 
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3. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год., /външен член/; 

4. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, дмн – V-та 

УМБАЛ, /външен член/; 

5. Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, дм – МУ-Стара Загора, 

/външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм – Катедра по съдебна 

медицина и деонтология към МУ-София 

2. Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, дм –МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

Дата на защита: 01.06.2015 г. 

 

VІІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

-  Д-р Райна Василева Ташева–лекар във Втора МБАЛ София ЕАД за 

зачисляване в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема: ”Сравнителен анализ между теледиастолното налягане в лява 

камера, NT-proBNP и степента на коронарно засягане при хронична 

сърдечна недостатъчност”. 

Научни ръководители: проф. Младен Владимиров Григоров и доц. 

Николай Маргаритов Рунев. 

База: КПВП на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма:Кардиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

-  Д-р Николай Горанов Горанов–асистент към Катедра по  

хирургия 

Тема: ”Оптимизиране на хирургичното лечение при пациенти с ентеро-

кутанни (външни чревни) фистули”. 

Научен ръководител: проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм 

База: Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.   
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-   Д-р Васил Атанасов Гегусков – лекар в Клиника по кардиохирургия 

при УМБАЛ „Света  Анна” София за зачисляване в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия 

Тема: ”Биологични протези за аортна клапа – сравнителен анализ между 

аортните протези Sorin Pericarbon Freedom Stentless и SJM Epic Supra 

Stented Tissue Valve”. 

Научни ръководители: проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн и доц. д-р 

Владимир Любенов Данов, дм. 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина” 

ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма:Сърдечно-съдова хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

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

по акушерство и гинекология считано от 28.03.2015 г. 

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Ангел 

Адреев Еленков– редовен докторант към Катедра по урология, за срок от 

една година поради необходимост от по-подробно проследяване на 

пациентите и по-добра достоверност на резултатите, считано от 10.04.2015 

г. 

 

4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на д-р Васил Маркович Хайкин – 

редовен докторант към Катедра по офталмология,  който е назначен на 

трудов договор като лекар от  16.03.2015 г. 

 

5. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Ангел Андреев Еленков – редовен  докторант към Катедра по 

урология от „Оперативни интервенции при уротелни тумори” на 

„Оперативни техники и прогноза при уротелни тумори на горните пикочни 

пътища”. 

- Д-р Асен Ангелов Хаджиянев – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по неврохирургия от „Съвременни възможности 

при лечение на секретиращите хипофизни аденоми” на „Съвременното 

място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на 

секретиращите хипофизни аденоми”, считано от решението на Катедрения 

съвет. 
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- Д-р Константин Савов Гроздев – редовен докторант към Катедра по 

хирургия от „Съвременни аспекти в хирургичното лечение на туморите на 

надбъбречната жлеза” на „Съвременни миниинванзивни техники в 

лапароскопската хирургия – предимства и недостатъци” и избор на втори 

научен ръководител на докторанта -  Проф. д-р Джовани Дапри – 

Университетска болница „Saint-Pierre”, Брюксел (Белгия), считано от 

решението на Катедрения съвет. 

 

6. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на д-р Мохамед-Набил 

Мохамед Юсеф Хаят Неко – редовен докторант към Катедрата хирургия, 

научният ръководител Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн да бъде 

заменен с Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм. 

 

6. ПРОМЯНА ДАТАТА НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на д-р Георги 

Асенов Велев, от 11.05.2015 г., на 13.05.2015 г. в заповед за научно 

жури № РК36-152/04.02.15 г. 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС ДОКТОР 

НА НАУКИТЕ: 

       -  Доц. д-р Мая Минчева Константинова, дм. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия на МФ при МУ-София. 

Тема на дисертационния труд: „Тенденции в разпространението на 

поднормено, наднормено тегло и затлъстяване сред детското население в 

България през последните 40 години. Антропометрични, метаболитни и 

хормонални характеристики на клиничните типове затлъстяване в детска 

възраст”. 

Дата на защитата: 12.03.2015 г. 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

ДОКТОР: 

- Д-р Венера Панталеева Николова 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Ембриология 

Катедра по биология на МФ при МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Организация на интермедиерните 

филаменти (цитокератини, виментин и ламини) и промените им по време 

на овоцитното зреене при мишка”. 

Дата на защитата: 06.04.2015 г. 

- Д-р Александър Викторов Тодоров 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение на МФ при МУ-София 
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Тема на дисертационния труд: „Оксидативен стрес и неговата роля в 

механизма на развитие на полиорганна недостатъчност при критично 

болни пациенти”. 

Дата на защитата: 15.04.2015 г. 

- Д-р Георги Томов Марков 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология на МФ при МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Идиопатичен панувеит – диагностични и 

терапевтични възможности”. 

Дата на защитата: 17.04.2015 г. 

     -            Д-р Борелли Златков Кирилов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Нефрология. 

Клиничен център по нефрология. 

Тема на дисертационния труд: „Инфекциите на пикочните пътища при 

бъбречно трансплантирани реципиенти”. 

Дата на защитата: 25.02.2015 г. 

     -            Д-р Жан Жанов Филипов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Нефрология. 

Клиничен център по нефрология. 

Тема на дисертационния труд: „Витамин Д и бъбречна трансплантация”. 

Дата на защитата: 25.02.2015 г. 

-            Д-р Силвия Живкова Въндева-Кълвачева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: ендокринология. 

Клиничен център по ендокринология. 

Тема на дисертационния труд: „Акромегалия-създаване на клинична база 

данни и оценка на някои епидемиологични показатели”. 

Дата на защитата: 06.04.2015 г. 

 

VІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

1. Един асистент за катедрата по епидемиология; 

2. Един асистент за катедрата по съдебна медицина и деонтология; 

3. Двама асистенти по кардиология за КВБ за нуждите на Клиника 

по кардиология на УМБАЛ «Александровска»; 

4. Един главен асистент за катедрата по образна диагностика; 

5. Двама главни асистенти за катедра по медицинска генетика. 

 

VІІ. ФС предлага на АС следните промени от учебната 2015/16 г. в 

учебните планове на: 
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А. Специалност «Медицина» : 

1. За утвърдената нова дисциплина «Медицинска психология» с общ  

хорариум 30 учебни часа, да се определят 1.2 кредита. 

2. По искане на Катедра по обща и клинична патология да се  

обединят изпитите по обща и клинична патология в един изпит в ІV курс, 

след приключване на цикъла по клинична патология. Промяната да бъде 

задължителна за студентите от ІІІ курс на уч. 2015/16 г. 

1. За единния изпит по обща и клинична патология да се присъждат  

8 кредита. 

2. Преподаването по медицинска микробиология да премине изцяло  

в ІІІ курс (V и VІ семестър) с полагане на изпит в VІ семестър. 

Семестриалният хорариум и учебната програма да се разпределят както 

следва: 90 уч. ч. (60/30) зимен и 60 уч. ч. (30/30) летен семестър. 

 5.Да се преразпределят кредитите от задължителни и 

свободноизбираеми дисциплини в учебния план, съгласно приложената 

таблица. Промяната да бъде задължителна за студентите от ІІ курс на 

учебната 2015/16 г. 

 6.Да бъде включена в графика на януарската изпитна сесия 

дисциплината «Медицина на бетствените ситуации» за оформяне на 

текущата оценка. 

 7. Обучението по студентски спорт за завършва с текуща оценка. 

 

 Б. Специалност «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» за ОКС 

«бакалавър»: Да се увеличи хорариума на дисциплината «Неврохирургия» 

на общо 45 учебни часа (30 часа лекции и 15 часа упражнения) и да се 

определят 2,5 кредита. 

 

VІІІ.  ФС избра за хонорувани преподаватели за учебната: 

1. 2015/16 г. - за КПВБ – проф. Теменуга Иванова Донова – за лекции 

на бълг. и англ. език до средната натовареност на хабилитиран 

преподавател. 

2. 2014/15 г. - за катедрата по психиатрия:  д-р Георги Коев и д-р 

Владимир Николов, на които да бъдат изплатени отработените часове по 

теми, свързани със зависимости на база ДПБЛНА-Суходол – обучение на 

бълг. език за студенти и специализанти – по 225 уч.ч. ; обучение на англ. 

език – по 3 уч. ч. 

3. 2014/15 г. - за катедрата по обща медицина – общо 600 уч. ч. за: 

- д-р Найден Христов Манолов – ДКЦ „Дружба” 

- д-р Венцислав Тръпков Аговски – ДКЦ Студентски град 

- д-р Светла Маринова Ангелова – ДКЦ Студентски град 

- д-р Мария Николова Стойчева – ДКЦ Студентски град 

- д-р Диана Енчева Колева – ДКЦ „Дружба” 

- д-р Павлина Здравкова Петкова – ДКЦ „Александровска” 



 12 

 ІХ. Факултетният съвет на МФ реши за финансово подпомагане на 

разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти /в 

редовния тригодишен срок на обучение/ за уч. 2015/16 г. да бъдат 

отпускани до 2000 лв., при представена положителна атестация и одобрена 

план-сметка. 

  

Протоколирал:                                       

Я. Стойчева                                                             


