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                                                                                             Утвърждавам:  

                                                                                             Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 11.03.2016 г. 

 

І. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

1. Доц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, 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 обща медицина на база   

УМБАЛ”Света Анна”. 

2. Доц. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, 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 „Психиатрия” в катедра по психиатрия и медицинска 

психология на база   СБАЛНП”Св. Наум”. 

3. Доц. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, 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 ССХ на 

база   УМБАЛ”Св. Екатерина”. 

4. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, 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 „Ортопедия и травматология” в катедра по ортопедия и 

травматология на база   УСБОЛО”Проф. Б. Бойчев” – Горна баня. 

5. Доц. д-р Пламен Славов Кинов, 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 „Ортопедия и травматология” в катедра по ортопедия и 

травматология на база   УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

6. Д-р Ивайло Иванов Еленков, 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 „инфекциозни болести” в катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ”Проф. Иван 

Киров”. 

7. Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, 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. 
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„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Епидемиология” в катедра по епидемиология. 

8. Ас. д-р Илина Любомирова Брайнова-Мичич, 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 „Съдебна медицина” в катедра по съдебна медицина и 

деонтология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

9. Ас. д-р Десислава Петрова Сомлева-Тодорова, 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” в катедра по спешна медицина на база   

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

10. Ас. д-р Емил Георгиев Милушев, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база   

УМБАЛНП”Св. Наум”. 

11.  Ас. д-р Жан Жанов Филипов, 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 „Нефрология” в клиничен център по нефрология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

12. Д-р Инна Руменова Попова 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 „Дерматология и 

венерология” в  катедра по дерматология и венерология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

13. Д-р Феодор Теодоров Оджаков след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство 

при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина” в  

катедра по съдебна медицина и деонатология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

14. Д-р Вяра Цветанова 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 

„Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в  катедра по физикална 

медицина и рехабилитация на база   УМБАЛ”Александровска”. 

15. Д-р Луиза Борисова Христова-Северинова 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”. 



 3 

16. Д-р Биляна Димитрова Василева след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Нефрология” в  клиничен център по нефрология на база   УМБАЛ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

17. Ас. д-р Пламен Димитров Димитров, 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 „Урология” в катедра по урология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

18. Ас. д-р Александър Иванов Тимев, 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 „Урология” в катедра по урология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

19. Ас. д-р Димитър Томов Блажев, дм, след решение на научно 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 „Урология” в кат. по урология на база   УМБАЛ 

”Александровска”. 

20. Д-р Васил Дианов Василев, дм, след решение на научно 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 „Урология” в катедра по урология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

 

 ІІ. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА 

СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Проф. д-р  Венета Сашова Божинова-Чамова, дмн, кат. по неврология, родена на 

04.05.1951 г., за първи път  с 23 „Да” от 23 гласували; 

2. Проф. д-р  Васил Георгиев Хаджидеков, дмн, кат. по образна диагностика, роден 

на 08.06.1950 г., за втори път  с 22 „Да” и 1 „Не” от 23 гласували; 

3. Доц. д-р  Григорий Иванов Неделков, дм, кат. по образна диагностика, роден на 

13.10.1951 г., за първи път  с 22 „Да” и 1 „Бяла” от 23 гласували; 

4. Проф. д-р  Марин Пенков Даскалов, дмн, кат. по неврология, роден на 

30.07.1949 г., за трети път  с 22 „Да” и 1 „Бяла” от 23 гласували; 

5. Проф. д-р  Данаил Борисов Петров, дмн, кл. център по белодробни болести, 

роден на 20.06.1951 г., за първи път  с 22 „Да” и 1 „Не” от 23 гласували; 

6. Доц. д-р  Русанка Рускова Русева, дм, кат. по АГ, родена на 03.05.1950 г., за 

втори път  с 23 „Да” от 23 гласували; 

7. Проф. д-р  Александър Георгиев Стойнев, дмн, кат. по патофизиология, роден на 

23.07.1950 г., за втори път  с 21 „Да” и 2 „Не” от 23 гласували. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
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1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по нуклеарна медицина за 

нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 4/15.01.2016 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм – Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Марина Борисова Гарчева - Цачева, дм – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн - пенсионер 

Доц. д-р Валери Стоицев Марияновски, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Донка Петкова Василева, дмн – НСБАЛХЗ - ЕАД 

Резервни членове 

Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн – Катедра по урология към МУ-София 

Проф. д-р Антония Денчева Цоневска, дм – СБАЛО - външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

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

нуждите на Катедра по медицинска генетика, обнародван в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн - Катедра по медицинска генетика към 

МУ-София 

Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм - Катедра по медицинска генетика към МУ-

София 

Външни членове 

Доц. Мария Николаева Симеонова, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МУ-Пловдив 

Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм - Катедра по биология към 

МУ-София 

Доц. Людмила Бончева Ангелова, дм – МБАЛ „Света Марина“ – външен член 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р Вера Илиева Дамянова. 

 

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

нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология към МБАЛНП „Свети Наум”, обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм - Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн – Катедра по урология към МУ-София 

Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-

София 
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Външни членове 

Проф. д-р Донка Петкова Василева, дмн – НСБАЛХЗ - ЕАД 

Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 год. 

Проф. д-р Любомир Асенов Дянков, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 год. 

Резервни членове 

Проф. д-р Дойчин Николаев Минчев, дмн - Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Николай Иванов Пешев, дмн - пенсиониран преподавател повече от 5 год. – 

външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обща хирургия за 

нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 4/15.01.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

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

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – Болница „Токуда“ 

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

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – МУ-Варна 

Резервен член 

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

Технически сътрудник: Антоанета Манолова Георгиева. 

 

5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две места/ по обща 

хирургия за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 4/ 15.01.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – Болница „Токуда“ 

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

Резервен член 

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

Технически сътрудник: Антоанета Манолова Георгиева. 
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6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по неврология за 

нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни 

нарушения към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 4/15.01.2016 г. 

Вътрешни членове  

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Венета Сашова Божинова -Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-

София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски университет 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив – външен резервен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по оториноларингология 

за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ 

„Царица Йоанна” - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

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

София 

Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - 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 

УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ 

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

Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Клиники „Торакс“-София – външен член 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по биохимия за нуждите на 

Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор биохимия, обнародван в ДВ бр. 

9/02.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София 

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София 

Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Доц. Валентин Стойчев Лозанов, дх - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София 

Външни членове 

Акад. Камен Стефанов Куманов, дбн – ИБФ-БАН – пенсионер 
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Чл. кор. проф. Георги Христов Русев, дбн – ИМБ-БАН – пенсионер 

Проф. инж. Митко Петров Георгиев, дх – ХТМУ-София 

Резервни членове 

Доц. Албена Първанова Тодорова, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София 

Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн - ИМБ-БАН – външен член 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

 

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

нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор биохимия, обнародван 

в ДВ бр. 9/02.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София 

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София 

Външни членове 

Акад. Камен Стефанов Куманов, дбн – ИБФ-БАН – пенсионер 

Чл. кор. проф. Георги Христов Русев, дбн – ИМБ-БАН – пенсионер 

Проф. инж. Митко Петров Георгиев, дх – ХТМУ-София 

Резервни членове 

Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София 

Чл. кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн – СУ „св. Климент Охридски“ – външен 

член 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

 

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

гастроентерология за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 

2/08.01.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

София 

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

Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Димитър Василев Таков, дмн – ВМА-София 

Резервен член 

Доц. д-р Деян Тонев Желев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Технически сътрудник: Веселка Стоименова. 

 

11. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две места/ по 

акушерство и гинекология за нуждите на Катедра по АГ на база СБАЛАГ „Майчин 

дом“, обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София 
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Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Елиан Петров Рачев, дм - СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиева, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм – ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД – външен член 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

 

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

нуждите на Катедра по спешна медицина на база Отделение по урология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна” - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн - Катедра по спешна медицина към МУ-София 

Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн - Катедра по спешна медицина към МУ-

София 

Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн - Катедра по урология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Ботьо Иванов Зозиков, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Митко Цветков Цветков, дмн - пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Елена Тодорова Кинова, дм - Катедра по спешна медицина към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Боряна Тодорова Тодорова. 

 

13.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”  /три места/ по 

психиатрия за нуждите на Катедра по психиатрия и медицинска психология към 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 10/ 05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

психология към МУ-София 

Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология 

към МУ-София 

Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова, дм – МУ-Плевен 

Резервен член 

Доц. д-р Емил Панайотов Калудиев, дм – пенсионер 

Технически сътрудник: Снежина Илиева Тачева. 

 

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

нуждите на Катедра по психиатрия и медицинска психология към МБАЛНП „Свети 

Наум“, обнародван в ДВ бр. 10/ 05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 
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Доц. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

Доц. д-р Соня Тотева - Женкова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология 

към МУ-София 

Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова, дм – МУ-Плевен 

Резервен член 

Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

Технически сътрудник: д-р Георги Атанасов Джупанов. 

 

15. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по педиатрия за нуждите на 

Катедра по педиатрия на база Клиника по ревматология, хематология и кардиология 

към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Снежинка Славчова Томова, дм - пенсионер 

Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Мая Богданова Кръстева – Вилмош, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-

София 

Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

16. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по педиатрия за нуждите на 

Катедра по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска”, 

обнародван в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева - Йорданова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Доц. д-р Христо Желев Желев, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Димитринка Михайлова Михайлова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм - МУ-Пловдив 

Проф. д-р Ваня Недкова Недкова – Коларова, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Искра Русева Христозова, дм – СБАЛДОХЗ 

Доц. д-р Росица Герасимова Митрова – Пеева, дм – УБ „Лозенец“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Коста Василев Костов, дм – ВМА-София – външен член 

Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – МУ-Варна – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 
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ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1.Д-р Теодор Боянов Даков, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

3. Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Стоян Йотов Танчев, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 18.05.2016 г. 

 

2.Д-р Цветомир Маринов Маринов, задочен докторант към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

интензивно лечение към МУ-София 

2. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение към МУ-София 

3. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Николай Драганов Младенов, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

5. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Георги Стефанов Царянски, дм - Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

2. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 16.05.2016  

 

3. Д-р Валентин Петров Йотовски, редовен докторант към Катедра по урология, 

отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн – Катедра по урология към МУ-

София 

3. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО ЕАД, /външен член/; 

4. Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА – София, /външен член/; 

5. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм – Катедра по урология към МУ- София 

2. Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 

Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Пламен Димитров Димитров. 

Дата на защита: 13.05.2016 г. 

 

4.Д-р Румяна Бойкова Димова, редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

ендокринология и геронтология към МУ-София 

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

МУ-София 

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

4. Проф. д-р Драгомир Желязков Коев, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Недялка Борисова Овчарова, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София 

2. Проф. д-р Лидия Коева, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Траянка Живкова. 

Дата на защита: 17.05.2016 г. 

 

V. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Ангел Андреев Еленков, редовен докторант 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 Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО ЕАД, /външен член/; 

4. Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА – София, /външен член/; 

5. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм – Катедра по урология към МУ- София 

2. Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 

Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Пламен Димитров Димитров. 

Дата на защита: 27.05.2016 г. 

 

2.Д-р Надежда Желева Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Деян Тонев Желев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Диана Василева Петрова, дмн - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

3. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МИ на МВР-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

2. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 20.05.2016 г. 

 

3.Д-р Евелина Георгиева Атанасова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Деян Тонев Желев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

3. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МИ на МВР-София, /външен член/; 

5. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 20.05.2016 г. 

 

4.Д-р Радослава Василева Въжарова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по медицинска генетика. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн - Катедра по медицинска 

генетика към МУ- София 

2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм – Катедра по педиатрия към МУ- София 

3. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

3. Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/ 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм - Катедра по медицинска генетика 

към МУ- София 

2. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб - СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р Вера Илиева Дамянова. 

Дата на защита: 10.05.2016 г. 

 

5.Д-р Методи Юлиянов Гошев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

съдебна медицина и деонтология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм – Катедра по съдебна медицина 

и деонтология към МУ- София 

2. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм – Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ- София 

3. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 

год., /външен член/; 



 13 

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

/външен член/; 

5. Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, дм – МУ-Стара Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Станислав Иванов Христов, 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: 08.04.2016 г. 

 

6.Д-р Таня Руменова Цочева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София 

2. Доц. д-р Режина Жак Джераси, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София 

3. Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм - СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – СБАЛ „Каспела“- Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

болести към МУ- София 

2. Доц. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – Сити Клиник, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 30.05.2016 г. 

 

7.Д-р Любен Митков Милачков, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

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

София 

2. Доц. д-р Ваня Александрова Герова, дм – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София 

3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – пенсионер/външен член/; 

4. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Димитър Василев Таков, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 26.09.2016 г. 

 

8.Д-р Райна Василева Ташева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ- София 

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

вътрешните болести към МУ- София 



 14 

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

член/; 

4. Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Катерина Димитрова Витлиянова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ- София 

2. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ- София 

Технически сътрудник – Демия Стоянова Първанова. 

Дата на защита: 01.06.2016 г. 

 

9.Д-р Милена Стефкова Пандова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология. 

Състав на научно жури: 

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

психология към МУ-София 

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

психология към МУ-София 

3. Проф. д-р Георги Иванов Попов, дмн – МУ-Варна, , /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Снежина Илиева Тачева. 

Дата на защита: 10.06.2016 г. 

 

10.Д-р Димитър Любомиров Русинов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – Клиничен център по диализа към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дм – пенсионер, /външен член/; 

3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Ненчо Желев Ненчев, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

2. Доц. д-р Александра Захариева Лачева, дм – НЦССЗ-София, /външен член/; 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 30.05.2016 г. 

 

11.Д-р Адил Мохамед Кадъм, задочен докторант към Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм - Катедра по педиатрия 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн – Национална генетична лаборатория 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Емил Георгиев Симеонов, дмн - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мария Борисова Иванова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

2. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 02.06.2016 г. 

 

12.Д-р Калина Динкова Тумангелова - Юзеир, редовен докторант към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Добромир Станимиров Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. Милена Иванова Иванова - Шиварова, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. Милена Сергеева Мурджева, дб – БАН, /външен член/; 

5. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дмн – ТУ-Стара Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Андрей Иванов Чобанов, дб – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Цветелина Веселинова Великова. 

Дата на защита: 18.05.2016 г. 

 

VІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Александър Василев Стратев – редовен докторант  към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Сравнителна характеристика между два метода за контролиране дълбочината на 

анестезия – BIS и ентропия” 

Научен ръководител: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн  

База: ІІІ НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Кристина Василева Чакърова – редовен докторант  към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Подготовка, анестезия и интензивно лечение при пациенти с цистектомия” 

Научен ръководител: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн  
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База: ІІІ НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Йордан Иванов Македонски – редовен докторант  към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Тема: „Хирургично лечение на пациенти с ОКС. Сравнителен анализ на данни след 

операции със и без ЕКК” 

Научен ръководител: Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дм  

База: Клиника по сърдечно-съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Екатерина” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Георги Асенов Тинов – редовен докторант  към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Тема: „Хирургично лечение на Белодробен тромбемболизъм” 

Научен ръководител: Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дм  

База: Клиника по сърдечно-съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Екатерина” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Деница Руменова Кофинова – редовен докторант  към Катедра по педиатрия 

Докторска програма: Педиатрия 

Тема: „Пред- и следтрансплантационни алгоритми на поведение при деца, нуждаещи се 

от присаждане на черен дроб” 

Научен ръководител: Доц. д-р Христо Желев Желев, дм  

База: Клиника по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Теодора Здравкова Михалова – редовен докторант  към Клиничен център по 

белодробни болести 

Докторска програма: Белодробни болести 

Тема: „Ултразвукова изследване в диагнозата на плевралните изливи” 

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

База: КАИЛ, База 1 към СБАЛББ „Св. София” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Симона Антонио Георгиева – редовен докторант  към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Тема: „Псевдоартроза на ос скафоидеум – диагностично терапевтичен протокол” 

Научен ръководител: Доц. д-р Борис Иванов Матеев, дм 

База: Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, УСБАЛО „Проф. Б. 

Бойчев”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Стефан Стефанов Церовски – редовен докторант  към Катедра по ортопедия и 

травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Тема: „Хирургична дислокация на тазобедрената става при деца и подрастващи” 

Научен ръководител: Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн 

База: Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, УСБАЛО „Проф. Б. 

Бойчев”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Славяна Янушева Янева Стайкова – задочен докторант  към Катедра по 

медицинска генетика 

Докторска програма: Генетика 

Тема: „Геномни нарушения в предимплатационни човешки ембриони” 

Научен ръководител: Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм 

База: Катедра по медицинска генетика  

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

- Д-р Ангел Николаев Арабаджиев – редовен докторант  към Катедра по хирургия 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Критерии за резектабилност при пациенти със стомашен карцином” 

Научен ръководител: Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм 

База: Клиника по хирургия на към УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Елмира Момчилова Даскалова – задочен докторант  към Катедра по хирургия 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Миниинвазивни подходи при хирургичното лечение на тиреоидната патология” 

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

База: Клиника по хирургия на към УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Кети Пламенова Вълкова – редовен докторант  към Катедра по образна 

диагностика 

Докторска програма: Образна диагностика 

Тема: „Сравнителни образно-диагностични проучвания при заболявания на 

задстомашната жлеза” 

Научен ръководител: Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм 
База: Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Радина Павлова Павлова-Еленкова – редовен докторант  към Катедра по 

дерматология и венерология 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Тема: „Еритродермии” 
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Научен ръководител: Доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм 

База: Клиника по дерматология и венерология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Мартин Абу Шахид – редовен докторант  към Катедра по дерматология и 

венерология 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Тема: „Автоимунни булозни дерматози” 

Научен ръководител: Доц. д-р Снежина Георгиева Василева, дм 

База: Клиника по дерматология и венерология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Екатерина Красимирова Куртева – редовен докторант  към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология 

Докторска програма: Имунология 

Тема: „Автореактивност и автоимунитет” 

Научен ръководител: Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм 

База: Клинична лаборатория с дейност имунология към УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Славяна Славчева Ушева – редовен докторант  към Клиничен център по 

гастроентерология 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Прогностично влияние на мултифокалността и мултицентричността при 

карцином на млечната жлеза” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн и Доц. д-р 

Теофил Ангелов Седлоев, дм 

База: Клиника по хирургия към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Даниел Йорданов Бързаков – редовен докторант  към Клиничен център по 

гастроентерология 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Хирургично поведение при остър панкреатит” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн и Проф. д-р 

Бойко Георгиев Коруков, дм 

База: Клиника по хирургия към  УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Божидар Атанасов Наметков – редовен докторант  към Клиничен център по 

гастроентерология 

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Механичен иктер. Възможности за подобряване на оперативните резултати” 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн 

База: Клиника по хирургия към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Никола Христов Мумджиев – редовен докторант  към Клиничен център по 

гастроентерология 

Докторска програма: Гастроентерология 

Тема: „Алкохолни и комбинирани увреждания” 

Научен ръководител: Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм 

База: Клиника по гастроентерология към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" Област на 

висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Иван Александров Лютаков – редовен докторант  към Клиничен център по 

гастроентерология 

Докторска програма: Гастроентерология 

Тема: „Микроскопски колит – клинично значение и терапевтични възможности” 

Научен ръководител: Доц. д-р Пламен Иванов Пенчев, дм 

База: Клиника по гастроентерология към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" Област на 

висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Димитриос Василиу – редовен докторант  към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Вътрешни болести  

Тема: „Антифосфолипиден синдром” 

Научен ръководител: Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм 

База: Клиника по нефрология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Виктор Димитров Славов – редовен докторант  към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Тема: „Молекулярна инфектология” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и Доц. Албена 

Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

- Кремена Стойчева Славова – редовен докторант  към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Тема: „Инфекциозна диагностика при репродуктивни проблеми” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и Доц. Албена 

Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  
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- Ясен Георгиев Христов – редовен докторант  към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Биохимия 

Тема: „Протеомни методи за изследване на взаимовръзките между каспази и 

протеинкинази при моделни клетъчни системи” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и Доц. Валентин 

Стойчев Лозанов, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

- Мария Митева Пеева – редовен докторант  към Катедра по медицинска химия и 

биохимия 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Тема: „Геномни изследвания на афективни разстройства с новогенерационно 

секвениране” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и Доц. Радка 

Петрова Кънева, дб 

База: Център по молекулярна медицина към Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

- Вероника Йорданова Петкова – редовен докторант  към Катедра по медицинска химия 

и биохимия 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Тема: „Молекулно профилиране на основните хистологични типове белодробни 

карциноми” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и Доц. Радка 

Петрова Кънева, дб 

База: Център по молекулярна медицина към Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

- Д-р Жерар Рабхат Шабани – задочен докторант  към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Пълна или непълна реваскуларизация – първична ангиопластика при пациенти с 

остър миокарден инфаркт” 

Научен ръководител: Доц. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова, дм 

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

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Надежда Станчева Христова – редовен докторант  към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия 

Тема: „DES рестеноза - балонна ангиопластика,  DEB, DES?” 

Научен ръководител: Доц. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова, дм 

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

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Димитър Георгиев Тасков – редовен докторант  към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Проследяване на лечението със СРАР и динамиката на дневната сънливост при 

пациенти с обструктивна сънна апнея” 

Научен ръководител: Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм 

База: Клиника за интензивно лечение на нервни болести към УБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Невена Каменова Каменова – редовен докторант  към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Клинико-епидемиологични проучвания при АЛС” 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн 

База: Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни 

заболявания към УБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Методи Стоянов Милушев – редовен докторант  към Катедра по урология 

Докторска програма: Урология 

Тема: „Сравнителен анализ на лазерната литотрипсия с други мерки за лечение при 

уретерна литиаза” 

Научен ръководител: Проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн 

База: Клиника по урология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Елена Илиянова Томова – редовен докторант  към Катедра по акушерство и 

гинекология 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Тема: „Аменорея (първична и вторична) при девойки в пубертетно-юношеска възраст – 

диагноза и лечение” 

Научен ръководител: Проф.д-р Милко Маринов Сираков, дм 

База: Катедра по акушерство и гинекология към СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Кристиан Ненков Нинов – редовен докторант  към Катедра по неврохирургия 

Докторска програма: Неврохирургия 

Тема: „Флуоресцентни техники в оперативната неврохирургия” 

Научен ръководител: Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн 

База: Катедра по неврохирургия към УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Дани Колев Колев – редовен докторант  към Катедра по неврохирургия 

Докторска програма: Неврохирургия 

Тема: „Разширен трансбазален ендоскопски подход към туморите на черепната основа” 

Научен ръководител: Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм 
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База: Катедра по неврохирургия към УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Андон Кирилов Тимчев – задочен докторант към Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина 

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Тема: „Лекарствени взаимодействия при СПИН” 

Научен ръководител: Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова - Червенякова, дмн 

База: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към 

СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Галина Кирилова Златанчева – редовен докторант  към Катедра по вътрешни 

болести 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Инвазивна диагностика и терапия при пациенти с белодробна хипертония” 

Научен ръководител: Доц. д-р Добрин Йонков Василев, дм  

База: Клиника по кардиология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Любомир Кирилов Досев – редовен докторант  към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Фармакологични методи за ограничаване на постпроцедурна мионекроза след 

перкутанни коронарни интервенции” 

Научен ръководител: Проф. д-р Румяна Търновска -Къдрева, дм 

База: Клиника по кардиология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Соня Божидарова Кръстанова – редовен докторант  към Катедра по обща 

медицина 

Докторска програма: Обща медицина 

Тема: „Фактори влияещи върху ригидността на артериалните съдове” 

Научен ръководител: Доц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм 

База: Катедра по обща медицина 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Мая Анкова Стоянова – лекар-специализант в Клиника по съдебна медицина и 

деонтология за зачисляване към Катедра по съдебна медицина и деонтология 

Тема:”Съдебно медицинска позиционна идентификация на пътниците в автомобил при 

пътнотранспортни произшествия според морфологията на травматичните увреждания”. 

Научни ръководители: Доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, дм и проф. д.т.н. 

инж. Станимир Михайлов Карапетков – зам. Ректор на Технически университет-София 

База: Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска”  
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Съдебна медицина и деонтология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, както и 

неговата защита са за сметка на докторанта.  

 

- Д-р Милен Христов Христов – асистент към Катедра по фармакология и токсикология 

Тема:”Ефекти на лептин върху терморегулацията на плъхове в норма и затлъстяване: 

взаимодействия с ГАМКб-ергични средства”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн  

База: Катедра по фармокология и токсикология  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, както и 

неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

- Д-р Людмил Калистратов Лазаров – асистент към Катедра по фармакология и 

токсикология 

Тема:”Фармакологични и клинични изследвания върху механизми на предиабет с 

инсулинова резистентност”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн и доц. д-р Емил 

Милчев Гачев, дм  

База: Катедра по фармокология и токсикология  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, както и 

неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

- Д-р Константин Захариев Тотев – асистент към Катeдра ортопедия и травматология 

към МУ-Плевен за зачисляване към Катедра по ортопедия и травматология 

Тема:”Вътрешна фиксация на фрактури и фрактури-луксации на проксималния хумерус 

при възрастни”. 

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

База: Катeдра ортопедия и травматология към МУ-Плевен 

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 център Асклепий ООД,  гр. Плевен. Дължи такса 

от 2 000 лв. на година. 
 

3. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ 

- Д-р Пранвера Изаири  – задочен докторант  към Катедра по акушерство и гинекология 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Тема: „Акушерско поведение при бременни с хипертония индуцирана от 

бременността” 

Научен ръководител: Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн 

База: СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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4. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Десислава Атанасова Игнатова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия и медицинска психология, за срок от една година поради необходимост от 

проследяване на пациентите, включени в проучването и публикуване на статии, 

считано от 18.04.2016 г. 

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

медицина, за срок от една година поради необходимост от събиране на допълнителен 

клиничен материал и анализ на получените резултати, считано от 06.03.2016 г. 

- Д-р Десислава Иванова Жекова – редовен докторант към Катедра по 

физиология, за срок от една година поради забавяне на снабдяването с антитела и 

консумативи, считано от 18.04.2016 г. 

- Д-р Биляна Грозданова Михайлова – редовен докторант към Катедра по 

офталмология, за срок от шест месеца поради необходимост от събиране на пациенти, 

статистическа обработка на данните и резултатите и завършване на Проект „Млад 

изследовател 2015 г.”, считано от 18.04.2016 г. 

- Д-р Гергана Пламенова Манолова-Георгиева – редовен докторант към Катедра 

по дерматология и венерология, за срок от една година поради необходимост от 

довършване на дисертационния труд, считано от 03.12.2015 г. 

-   Д-р Стилиана Илиева Михайлова – редовен докторант към Катедра по 

неврохирургия, за срок от една година поради необходимост от техническо време за 

проследяване на групата пациенти и публикуване на статии, считано от 06.03.2016 г. 

- Д-р Цветослав Антонов Георгиев – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, за срок от една година поради необходимост от техническо време за 

обработване и описване на получените резултати по проект „Млад изследовател 2015”, 

считано от 18.04.2016 г. 

- Д-р Благородна Пламенова Каратанчева – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина, за срок от една година поради необходимост от завършване на 

статистическата обработка на получените данни и финализиране на дисертационния 

труд, считано от 03.12.2015 г. 

 

5. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Ирина Ивановна Маркова  – редовен докторант към Катедра по акушерство 

и гинекология считано от 02.03.2016 г. 

- Десислава Димитрова Игнатова  – редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия считано от 07.02.2016 г. 

-  Даниела Росенова Пенчева – редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия считано от 10.04.2016 г. 

- Калина Йонкова Михова – редовен докторант към Катедра по медицинска химия 

и биохимия считано от 07.02.2016 г. 

- Д-р Галина Огнянова Стоянова – редовен докторант към Катедра по неврология 

считано от 16.02.2016 г. 

- Д-р Георги Митков Димитров – задочен докторант към Катедра по вътрешни 

болести считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Николай Симеонов Даков – задочен докторант към Катедра по 

офталмология считано от 28.03.2016 г. 

- Д-р Мария Хараламбиева Бенова – редовен докторант към Катедра по 

офталмология считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Огнян Митков Младенов – редовен докторант към Катедра по офталмология 

считано от 08.03.2016 г. 
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- Д-р Мария Бранимирова Стоянова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия и медицинска психология считано от 07.02.2016 г. 

- Д-р Владимира Василева Бояджиева – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Мирослава Стоянова Колева – задочен докторант към Катедра по 

неврология с право на защита до 16.03.2016 г. 

 

6. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Д-р Деница Иванова Мирчева – редовен докторант към Катедра по дерматология и 

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

25.02.2016 г. 

 

7. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Евелина Георгиева Атанасова – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести от „Чернодробното увреждане при лечението на 

хроничен хепатит С с Пегилиран Интеферон и Рибавирин” на „Чернодробното 

увреждане при лечение с пегилиран интерферон и рибавирин на пациенти с хроничен 

хепатит С”. 

- Д-р Надежда Желева Димитрова – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести от „Лечение на хроничен хепатит С при липса на ефект 

от стандартна терапия с Интерферон и Рибавирин” на „Лечение на хронична инфекция 

при пациенти с HCV генотип 1 при липса на ефект от стандартно лечение с интерферон 

и рибавирин”. 

- Д-р Мария Хараламбиева Бенова – редовен докторант към Катедра по 

офталмология от „Изследване на прогресията при глаукомите” на „Rarebit периметрия 

– изследване на ранни промени в зрителното поле при откритоъгълна глаукома”. 

- Д-р Николай Сименов Даков – задочен докторант към Катедра по офталмология от 

„Приложение на лазерите в лечение на глаукомите” на „Приложение на селективната 

лазерна трабекулопластика при лечението на глаукомите”. 

- Д-р Мария Бранимирова Стоянова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия и медицинска психология от „Минимална мозъчна увреда: характер, 

импулсивност, меки неврологични белези” на „Импулсивност и меки неврологични 

белези при БАР”. 

- Д-р Милена Стефкова Пандова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология от „Генерализирано тревожно разстройство през различни 

етапи на жизнения цикъл” на „Когнитивни нарушения при биполярно афективно 

разстройство тип 1 в маниен епизод и в ремисия при родственици първа степен на 

пациенти с БАР тип 1”. 

- Д-р Лилия Бориславова Симонова – задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия от „Радикалност в спешната хирургия в условията на спешност” 

на „Ролята на екстраперитонизацията на анастомозата и дренажа, при инсуфициенция 

след предна резекция на ректума”. 

- Д-р Явор Сашов Асьов – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести от 

„Стратегии в профилактиката на захарен диабет тип 2” на „Нови антропометрични и 

биохимични маркери в континиума от нормогликемия през предиабет към диабет”. 

- Д-р Владимира Василева Бояджиева – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести от „Значение на ултразвуковото изследване за диагнозата на ранния 

ревматоиден артрит” на „Оценка на ефективността на лечението със синтетични и 

биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени средства и качеството на 

живот на пациенти с Ревматоиден артрит”. 
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- Д-р Благородна Пламенова Каратанчева – редовен докторант към Катедра по обща 

медицина от „Параметри на подбор на пациенти отговарящи на ресинхронизираща 

терапия” на „Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и 

отдалечени резултати”. 

- Д-р Мария Симеонова Гайдарова – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по педиатрия от „Епидемиология, клинично протичане и прогностични 

фактори при острите нефрити в детска възраст” на „Епидемиология, клинико-

лабораторна характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска 

възраст”. 

 

8. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

- Д-р Огнян Митков Младенов – редовен докторант към Катедра по офталмология, 

предлага се за втори научен ръководител  доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм. 

- Д-р Лилия Бориславова Симонова – задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, предлага се за втори научен ръководител  доц. д-р Димитър 

Иванов Буланов, дм. 

- Д-р Радослав Славчев Тодоров – задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, предлага се за втори научен ръководител  проф. д-р Виолета 

Димитрова Маринова, дмн. 

 

 

9. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР 

- Д-р Жулиета Заркова Христова-Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Клинична лаборатория 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Аналитична надеждност на методи за определяне на 

NGAL, KIM-1 и IL-18 в урина и клиничното им значение за ранна оценка на риска от 

развитие на остро бъбречно увреждане”. 

Дата на защитата: 28.01.2016 г. 

- Д-р Божидар Цветанов Томов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести. 

Тема на дисертационния труд: „Първичен чернодробен рак при чернодробна цироза. 

Лечение с трансартериална хемоемболизация”. 

Дата на защитата: 22.01.2016 г. 

- Д-р Кремена Огнянова Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Оптична кохерентна томография при диагностика и 

проследяването на глаукомите”. 

Дата на защитата: 22.01.2016 г. 

- Д-р Иван Ангелов Щърбанов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Ехографска диагностика при малигнени лимфоми”. 
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Дата на защитата: 17.12.2015 г. 

- Д-р Пламен Димитров Димитров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 

Тема на дисертационния труд: „Радикално лечение на карцинома на простатната жлеза 

– възможности на ретропубичната радикална простатектомия”. 

Дата на защитата: 29.01.2016 г. 

- Светла Тодорова Николова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Генетика 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Асоциативно проучване на полиморфни генетични 

варианти с предразполагащ и модифициращ ефект за идиопатична сколиоза при 

български пациенти”. 

Дата на защитата: 24.02.2016 г. 

- Атанаска Илиева Георгиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1Докторска програма: Имунология 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Проучване на имуногенетични маркери свързани с 

протичането на хепатит В вирусна инфекция”. 

Дата на защитата: 25.02.2016 г. 

- Д-р Илия Илиев Калчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 

Тема на дисертационния труд: „Фотоселективно изпаряване (вапоризация) на 

простатата посредством специално разработена система Зелен лазер”. 

Дата на защитата: 13.02.2014 г. 

 

10. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ“ 

- Доц. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дб. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Катедра по медицинска химия и биохимия. 

Тема на дисертационния труд: „Мутации, фенотипна изява и механизми на мутагенеза 

при някои невромускулни и неврологични заболявания с интелектуален дефицит”. 

Дата на защитата: 03.02.2016 г. 

 

11. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР 

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГРАЖДАНИН: 

- Д-р Сашо Коста Дохчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Трансплантация от живи донори”. 

Дата на защитата: 29.01.2016 г. 

 

 VІ. РАЗНИ 
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1. Таксите за обучение /съгл. чл. 21 от Правилника за подготовка и провеждане 

на учебната 2015/2016г./, които да бъдат включени в План-разписанието за 2017 г. Към 

настоящия момент няма постъпили предложения за промяна в актуалните такси и те са 

както следва:   

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден; 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден; 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден; 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 

– 30 лв. на учебен ден; 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден; 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз 

или ЕИП - 60 лв. на учебен ден; 

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден; 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, 

за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 

60 лв. на учебен ден. 
 

2. Във връзка с увеличения брой групи за преддипломен стаж на студенти в 

специалност „Медицина” ФС реши групите от бъларски и чуждестранни студенти да 

бъдат разпределени в четири потока, считано от 14.03.2016 г., съгласно доклад на зам. 

деканите: чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн и проф. д-р В. Златков, дм. 

 

 3. ФС с мнозинство разреши ползване на неплатен годишен отпуск на : 

- чл. кор. проф. д-р Чавдар Славов, дмн – за една година, считано от 11.03.2016 г. 

- д-р Гергана Огнянова Николова, дм – за 9 месеца, считано от 18.11.2015 г., поради 

обучение във Франция. 

- доц. д-р Красимир Цонев Коев – за 11 месеца, считано от 26.02.2016 г., след 

представено съгласие на ръководителя на катедра по спешна медицина. 

 

 4. ФС прие финансовия отчет на АСМБ за 2015 г. и реши в бюджета на МФ за 

2016 г. да бъде планирана сумата от 18450 лв. за подпомагане на дейността на АСМБ. 

 

 5. ФС гласува с мнозинство главен асистент д-р Жейна Влаева Чернева да бъде 

прехвърлена от Катедра по вътрешни болести в Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести, поради смяна на базата на основния й трудов договор, като 

освобождава мястото в КВБ. 

 

6. ФС реши и предлага на АС да разреши обявяванета на следните конкурси:  

- За катедра по хирургия – двама доценти 

- За катедра по педиатрия – един доцент и трима главни асистенти на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

- За катедра по биология – един главен асистент; 

- За катедра по неврология – един главен асистент на база 

УМБАЛ”Александровска”; 

- За катедра по съдебна медицина и деонатология – един главен асистент на база 

УМБАЛ”Александровска”; 



 29 

-  За клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология – един главен асистент на база УМБАЛ”Александровска”; 

- За катедрата по образна диагностика – двама главни асистенти; 

- За катедра по физикална медицина и рехабилитация – един  асистент. 

 

7. ФС реши: Приема променената органиграма на структурата на Медицински 

факултет /Приложение 1, неделима част от настоящия протокол/ във връзка с 

трансформиране на сектор „Човешки ресурси” в отдел „Човешки ресурси” към 

Деканата на Медицински факултет. 

 

 8. ФС  избра за катедра по образна диагностика следните хонорувани 

преподаватели за уч. 2015/16 г.: 

- Д-р Светла Емилова Динева - за упр. на бълг. и англ. ез. до 300 уч. ч. 

- Д-р Виолета Василева Грудева - за упр. на бълг. и англ. ез. до 300 уч. ч. 

 

9. ФС  избра за катедра по клинична лаборатория и клинична имунология проф. 

д-р Камен Цачев, дмн за гост-преподавател за уч. 2015/16 г. – за лекции до 20 уч. ч. 

 

10. ФС разреши допълнителни часове на хонорувани преподаватели, както 

следва:  

- д-р Ангелина Стефанова Карамфилова, кат. по обща и клинична патология – до 

180 уч. ч. за упр. на англ. ез.; 

- Д-р Веселка Иванова Гергова, КПВБ – до 153 уч. ч. за упр. на англ. ез.; 

- Д-р Владимир Тодоров Владов, КПВБ – до 153 уч. ч. за упр. на англ. ез.; 

- Д-р Анна Светославова Мъсева, кат. по АГ – до 400 уч. ч. за упр. на бълг. и 

англ. ез.; 

- Д-р Венета Радостинова Стойкова, кат. по АГ – до 400 уч. ч. за упр. на бълг. и 

англ. ез.; 

- Д-р Георги Здравков Димитров, кат. по АГ – до 400 уч. ч. за упр. на бълг. и 

англ. ез. 

 

Протоколирал:                                                    

Я. Стойчева                                                       


