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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 04.09.2015 г. 

 

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

избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Ива Христова Стоева, 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 „Педиатрия” в 

катедра по педиатрия на база  СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

2. Доц. д-р Мая Минчева Константинова, дмн, 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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия на база  

СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

3. Гл. ас. д-р Юлиан Димитров Рангачев, 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 „УНГ”  в Катедра по УНГ на база УБАЛББ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

4. Гл. ас. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм, след 

решение на научното жури със 5 положителни гласа и 2 отрицателни 

гласа /Конкурс за две места с трима кандидати: гл. ас. Д. Авджиева, 

гл. ас. Елисавета Стефанова - 5 „да” и 2 „не”   и гл. ас. Радка 

Христова - 4 „да” и  3 „не”/  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 „Педиатрия” в 

катедра по педиатрия на база  СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

5. Гл. ас. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм, след решение на 

научното жури със 5 положителни гласа и 2 отрицателни гласа 

/Конкурс за две места с трима кандидати: гл. ас. Даниела Авджиева - 

5 „да” и 2 „не”, гл. ас. Е. Стефанова и гл. ас. Радка Христова - 4 „да” 

и  3 „не”, /  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 
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академичната длъжност „доцент” 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  СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

6. Ас. д-р Георги Лъчезаров Хранов, 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 „Психиатрия”  в катедра по психиатрия на база 

УМБАЛНП”Св. Наум”. 

7. Д-р Росен Димитров Михайлов, 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 „Клинична лаборатория”  за нуждите на Медицински 

колеж ”Йорданка Филаретова”. 

8. Тодор Ганчев Богданов  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 „Медицинска 

физика” в  Катедра по медицинска физика и биофизика. 

9. Д-р  Мартин Роберт Лубих 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”. 

10. Д-р  Марийо Бориславов Антонов 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 „Професионални 

заболявания” в  Център по професионални заболявания на база 

УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

11. Александра Сашова Александрова, дб след проведено 

събеседване,  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. 



 3 

12. Д-р  Венера Трайчева Добриянова 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 „УНГ” в  Катедра по УНГ 

на база УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

13. Д-р  Анна Валериева 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 „Имунология и 

алергология” в  Клиничен център по алергология на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

14. Д-р  Райна Димитрова Стоянова 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 „Хранене и диететика” в  

Катедра по клинична фармакология и терапия на база 

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

15. Д-р  Десимира Сотирова Миронова 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 „фармакология (вкл. 

фармакотерапия и химиотерапия)” в  Катедра по фармакология и 

токсикология. 

16. Д-р  Албена Сашова Атанасова 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” за нуждите на Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова”. 

17. Д-р  Николай Иванов Николов 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 „Обща хирургия” за 

нуждите на Катедра по медико-социални науки на филиал  „Проф. д-

р Иван Митев” – гр. Враца. 

18. Д-р  Слави Любомиров Георгиев 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 „вътрешни болести” за 

нуждите на Катедра по медико-социални науки на филиал  „Проф. д-

р Иван Митев” – гр. Враца. 

 

ІІ. ФС с мнозинство реши и предлага на АС да утвърди  

удължаването на трудовите договори с една година на следните 

преподаватели: 

1. Проф. д-р Румяна Събчева Търновска, дм, КВБ, родена на 04.11.1950 

г., за първи път, с 19 „Да” от 19 гласували; 

2. Доц. д-р Иванка Галева, дм, Кат. по педиатрия, родена на 04.01.1950 

г., за втори път, с 18 „Да” и 1 „не” от 19 гласували. 

 

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

асистент по нефрология за клиничен център по нефрология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

 

ІV. ФС прие и предлага на АС да одобри финалния отчет представен 

от ръководителя на работния екип, сформиран за административно 

финансовото обслужване на Проект „Нови възможности за лекарите в 

България” Договор № BG 051 PO 001-6.2.18-0001. 

 

V. ФС гласува прехвърляне на седемте преподаватели по клинична 

лаборатория, които през 2014 г. бяха назначени на цял трудов договор в 

Катедра по медицинска генетика и на 0.25 длъжност в УМБАЛ 

«Александровска»,  отново в катедрата по клинична лаборатория и 

клинична имунология. /след представяне на юридическо становище/. 

 

VІ. ФС избра д-р Радосвета Митова -  Wells за почетен гост-лектор 

на Медицински факултет към Медицински университет-София, като първа 

стъпка за сътрудничество с Texas Tech University. 

 

VІІ. Във връзка с увеличения брой новоприети студенти и след 

съгласуване с Учебен отдел на Ректората на МУ, ФС прие  

Учебните занятия за българските студенти І курс на уч. 2015/16 г. да се 

провеждат в два лекционни потока. 

 

 VІІІ. ФС утвърждава предложените от 16 катедри на МФ 32 теми за 

свободно избираеми курсове за уч. 2015/16 г. 

 

ІХ. По проект „Внедряване на високотехнологично оборудване за 

НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните 
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епилепсии и невроонкологичните заболявания“ с ръководител Проф. Д-р 

М. Маринов, дм, дмн и в изпълнение на Договор №BG161РО003-1.2.04-

0087/14.10.2013 г. по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана 

на знанието и иновационни дейности“ на ОП „Развитие на 

конкурентността на българската икономика 2007-2013 г.“   

ФС взе следното решение: 

Възлага на Декана на Медицински Факултет да отправи искане до Ректора 

на МУ-София за корекция по бюджета на МФ за 2015 г. както следва: 

в увеличение на:  

1. §§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение, в 

т.ч. операционна лампа с камера, образна дигитална система за 

спинална неврохирургия с 445 000 лв без ДДС 

2. §§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар с 1 600 000 лв без ДДС 

в т.ч.: система от стъклени панели; вентилираща и климатизираща 

система; система от окачен таван; система от панели за коридор.  

Разходите в размер на 2 045 000 лв без ДДС са за сметка на собствени 

приходи. 

 

Х. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при 

УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 51/07.07.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

интензивно лечение към МУ-София 

Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

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

интензивно лечение към МУ-София 

Проф. д-р Димитър Драгомиров Карадимов, дмн – Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Венко Митков Александров, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Николай Кирилов Петров, дмн – ВМА-София 

Проф. д-р Милан Стоянов Миланов, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 
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Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“- 

външен член 

Технически сътрудник: Хубавка Светославова Стефанова. 

 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по 

нервни болести при УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 

51/07.07.2015 г. 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

МУ-София 

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

неврология към МУ-София 

Външни членове 

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

Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дм – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год. 

Резервни членове 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм - Катедра по неврология към МУ-

София 

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

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

ХІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1. Д-р Добромир Иванов Танев, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

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

вътрешни болести към МУ-София  

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

към МУ-София  

3. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм – УМБАЛ „Д-р Г. Странски - 

Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова - Тончева, дм – НМТБ „Цар 

Борис III”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм – УМБАЛ „Д-р Г. Странски 

- Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Алексей Славков Савов, дб – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 
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2. Доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Спаска Величкова. 

Дата на защита: 17.11.2015 г. 

 

2. Д-р Ния Емилова Семерджиева, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Стефан Веселинов Денчев, дм –  МИ на МВР, напуснал 

Катедра по вътрешни болести към МУ-София преди по-малко от 5 

год. 

2. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – Катедра по пропедевтика 

на вътрешните болести към МУ-София  

3. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн – II МБАЛ, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Елина Георгиева Балтаджиева – Трендафилова, дм – 

Национална кардиологична болница, /външен член/; 

5. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Симеон Йорданов Димитров, дм –  МБАЛ „Христо Ботев“ 

- Враца, напуснал Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

преди по-малко от 5 год. 

2. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 07.12.2015 г. 

 

ХІІ. ДОКТОРАНСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

 

-  Д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска –асистент към Катедра 

по педиатрия 

Тема: ”Болест на Кавазаки – клинични особености, лечение и коронарен 

риск”. 

Научен ръководител: доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм  

База: Клиника по детска ревматология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 

Митев” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.   

 

-  Д-р Пламен Димитров Димитров –асистент към Катедра по урология 

Тема: ”Радикално лечение на карцином на простатната жлеза – 

възможности на супрапубичната радикална простатектомия”. 

Научни ръководители: проф. Петър Колев Панчев, дмн и доц. д-р  

Маринчо Иванов Георгиев, дм 

База: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Урология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.   

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Рада Маркова 

Маркова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

педиатрия, за срок от една година поради забавяне на статистическата 

обработка на резултатите, считано от 28.05.2015 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Андриана Пламенова Андреева  – редовен докторант към Катедра по  

акушерство и гинекология считано от 01.08.2015 г. 

- Далия Методиева Кънчева  – редовен докторант към Катедра по 

медицинска  

химия и биохимия считано от 14.03.2015 г. 

 

4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Антон Василев Василев – редовен докторант към Катедра по  

офталмология,  който е назначен на трудов договор като лекар-

специализант от  01.06.2015 г. 

- Д-р Розалия Христова Христова – редовен докторант към Катедра по 

офталмология,  която е назначена на трудов договор като лекар-

специализант от  01.06.2015 г. 

 

5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Диана Василева Бецинска – редовен докторант към Катедра по 

неврология, за срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, 

считано от 24.07.2015 г. 



 9 

- Д-р Наталия Николаева Габровска – редовен докторант към 

Клиничен център по белодробни болести, за срок от 3 месеца поради 

новооткрито заболяване на детето й, считано от 01.07.2015 г. 

 

6. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

 

- Д-р Павел Радков Георгиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Хирургично лечение на промените в 

тазобедрената става при деца с церебрална парализа”. 

Дата на защитата: 22.06.2015 г. 

- Д-р Борис Иванов Антонов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Хирургично лечение на перипротезната 

костна загуба при ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става”. 

Дата на защитата: 22.06.2015 г. 

- Д-р Петя Емилова Ангелова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ендокринология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Хипогонадизъм при мъже с метаболитен 

синдром”. 

Дата на защитата: 22.06.2015 г. 

- Д-р Васил Маринов Павлов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Колоректалният рак в контекста на 

множествена първична малигненост – диагностика, оперативно лечение и 

прогноза”. 

Дата на защитата: 21.05.2015 г. 

- Д-р Руска Петрова Шумналиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ревматология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Епигенетични, клинико-имунологични и 

инструментални проучвания при ревматоиден артрит”. 

Дата на защитата: 23.06.2015 г. 

- Д-р Олга Сергеевна Антонова. 
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Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Генетика 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Характеризиране на молекулни промени в 

преходно-клетъчни уроепителни карциноми и определяне на антитуморен 

ефект на хемоцианини”. 

Дата на защитата: 02.07.2015 г. 

- Д-р Таня Здравкова Кралимаркова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Имунопатология и алергология 

Клиничен център по алергология 

Тема на дисертационния труд: „Възможности на метода на изследване на 

температурата на издишания въздух при болести на дихателните пътища”. 

Дата на защитата: 06.07.2015 г. 

- Д-р Антон Господинов Койчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Техники при конвенционална 

лапароскопска холецистектомия и SILS, и значението им за 

постоперативните резултати при жлъчно-каменната болест”. 

Дата на защитата: 23.06.2015 г. 

- Д-р Цветелина Стайкова Спиридонова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия 

Клиничен център по гастроентерология 

Тема на дисертационния труд: „Организация, алгоритъм, специфика и 

принципи на хирургичната дейност в еднодневната хирургия”. 

Дата на защитата: 02.07.2015 г. 

- Д-р Татяна Георгиева Хергелджиева - Филева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Усложнения след перфоративна 

кератопластика”. 

Дата на защитата: 19.06.2015 г. 

- Д-р Светослав Йорданов Тошев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Принципи, методи и алгоритъм на 

поведение при лечението на острия хирургичен корем, причинен от 

усложнения левостранен колоректален рак”. 
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Дата на защитата: 16.07.2015 г. 

- Д-р Нина Стоянова Янчева - Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Усложнения на антиретровирусната 

терапия при ХИВ-позитивни пациенти”. 

Дата на защитата: 20.07.2015 г. 

- Д-р Йорданка Юлиянова Кирилова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Популационен скрининг на зрението при 

децата”. 

Дата на защитата: 19.06.2015 г. 

- Д-р Теодора Георгиева Кирякова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Съдебна медицина 

Катедра по съдебна медицина 

Тема на дисертационния труд: „Съдебномедицински аспекти и 

морфологично проучване на промените в мозъчната тъкан при употреба на 

наркотични вещества”. 

Дата на защитата: 30.07.2015 г. 

 

7. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ“ 

Доц. д-р Кирил Василев Драганов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Неколоректални чернодробни метастази – 

хирургично лечение, сравнителни анализи и лечебни алгоритми”. 

Дата на защитата: 12.06.2015 г. 

 

8. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТА В 

ГЕРМАНИЯ „ОНС” ДОКТОР от д-р Зорница Ташкова Николова, асистент 

в Клиника по нервни болести на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” към 

Катедра по неврология 

Състав: 

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

към МУ-София;  

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

към МУ-София ;  
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3. Доц. д-р Евгения Василева Русчева, дм – Катедра по неврология към 

МУ-София; 

4. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм – пенсионер /външен член/;  

5. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, дм. – МБАЛ „Токуда Болница 

София”) /външен член/.  

Резервен член: 

     Доц. д-р Десислава Цветанова Богданова, дм  – Катедра по неврология 

към МУ-София. 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

 

ХІІІ. ФС  избра за хонорувани преподаватели за учебната 2015/16 г. : 

1. За катедра по анаестезиология и интензивно лечение – за лекции 

на бълг. и англ. език и СДО до 90 уч. ч.: 

- проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн 

- доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм 

2. За КВБ – за упр. на бълг. и англ. език до 360 уч. ч. на асистент: 

- д-р Петя Емилова Ангелова, дм 

- д-р Явор Сашов Асьов 

3.  За катедра по клинична фармакология и терапия – за упр. на бълг. 

и англ. език до 250 уч. ч. - д-р Венцислава Любомирова Каменова 

4. За катедра по неврохирургия – до 50 уч. ч. лекции и до 100 уч.ч.  

упр. на англ. език -  д-р Христо Стефанов Рангелов 

5. За център по професионални болести - за упр. на англ. език до 210 

уч. ч. на преподавател: 

- д-р Веселка Стефанова Джамбазова 

- д-р Марийо Бориславов Антонов – до назначаването му за 

редовен асистент 

6. Да се сключат допълнителни граждански договори със ст.н.с.ІІст. 

Мария Иванова Стаменова и гл. ас. Румяна Петрова Коларова-

Колева за допълнително отработените от тях по 20 часа през 

летния семестър на 2014/15 г. 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 


