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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                       Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 31.05.2016 г. 

 

І. Факултетният съвет на Медицински факултет с мнозинство утвърди избраните 

от катедрените съвети за ръководители на катедри/ клинични центрове хабилитирани 

преподаватели, както следва: 

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

2. Катедра по неврохирургия – Проф. д-р Марин Белев Маринов, дм, дмн 

3. Катедра по съдебна медицина и деонтология – Доц. д-р Александър Евлогиев 

Александров, дм 

4. Клиничен център по гастроентерология – Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм 

5. Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология – Проф. д-р 

Лилия Бориславова Гочева, дмн 

6. Катедра по епидемиология – Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм 

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

8. Катедра по патофизиология – Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм 

9. Катедра по урология – Доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм 

10. Катедра по анестезиология и интензивно лечение – Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, 

дм 
11. Клиничен център по ендокринология и геронтология – Проф. д-р Цветалина Иванова 

Танкова, дмн 

12. Катедра по медицинска микробиология – Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн 

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

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

15. Катедра по психиатрия и медицинска психология – Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, 

дмн 

16. Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене – Проф. д-р Емил   Влайков 

Воденичаров, дм 

17. Катедра  по офталмология – Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 

18. Катедра по пропедевтикана вътрешните болести – Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм 

19. Център по професионални болести – Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм 

20. Катедра по сърдечно-съдова хирургия – Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн 

21. Катедра по ортопедия и травматология – Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн 

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

23. Катедра по биология – Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм                                                                                                                                  
24. Катедра по обща и оперативна хирургия – Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн 

 

ІІ. ФС избра и предлага на АС да утвърди: 

1. Доц. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, 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 „Белодробни болести” в клиничен център по белодробни 

болести на База 2, Клиника по белодробна туберкулоза към СБАЛАББ „Св. 
София”. 
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2. Доц. д-р Мария Борисова Балабанова, 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 „Дерматология и венерология” в катедра по дерматология 
и венерология на база УМБАЛ „Александровска” /в конкурс с трима кандидати 

за две места – доц. Балабанова – 7 „да” , доц. Василева – 7 „да” и доц. Марина – 

7 „не” на научното жури /. 

3. Доц. д-р Снежина Георгиева Василева, 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 „Дерматология и венерология” в катедра по дерматология 
и венерология на база УМБАЛ „Александровска” / в конкурс с трима кандидати 

за две места – доц. Балабанова – 7 „да” , доц. Василева – 7 „да” и доц. Марина – 

7 „не” на научното жури /. 

4. Д-р Владимир Костадинов Нейчев, дб 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 „Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия 
на МФ при МУ-София. 

5. Гл. ас. д-р Валерия Христова Хаджийска, 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 „Нуклеарна медицина” в клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Александровска”. 
6. Гл. ас. д-р Николай Христов Млъчков, 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 „Нуклеарна медицина” в клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛНП „Св. 

Наум”. 

7. Ас. д-р Николай Димитров Ишкитиев, дб след решение на научното жури със 
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 „Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия 
на МФ при МУ-София. 

8. Д-р Анна Светославова Мъсева, дм след решение на научното жури със 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 „Акушерство и гинекология” в катедра по акушерство и 

гинекология на база СБАЛАГ ”Майчин дом”. 
9. Д-р Венета Радостинова Стойкова, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 
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академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Акушерство и гинекология” в катедра по акушерство и 

гинекология на база СБАЛАГ ”Майчин дом”. 

10.  Д-р Катерина Валентинова Акабалиева, дм след решение на научното жури 
със 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 и медицинска 
психология на база УМБАЛ ”Александровска”. 

11.  Д-р Елена Михайлова Иванова-Генова, дм след решение на научното жури 

със 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 и медицинска 

психология на база УМБАЛ ”Александровска”. 

12.  Ас. д-р Спиридон Алексиев Спиридонов, дм след решение на научното жури 
със 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 и медицинска 
психология на база УМБАЛ ”Александровска”. 

13.  Ас. д-р Петя Димитрова Терзииванова-Тодорова, дм след решение на 

научното жури със 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 

и медицинска психология на база УМБАЛНП ”Св. Наум”. 

14.  Д-р Александър Асенов Илиев, дм след решение на научното жури със 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 „Анатомия, хистология и цитология” в катедра по 
анатомия, хистология и цитология на МФ при МУ-София. 

15. Магдалена Петкова Пенчева 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 „Медицинска биология 

(Биология на човека)” в катедра по биология на МФ при МУ-София. 

16.  Д-р Наталия Коцева Боцевска след издържан конкурсен изпит и мнозинство 

при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Офталмология” в катедра 

по спешна медицина на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”. 
17. Д-р Йорданка Атанасова Тимова след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 
„Офталмология” в катедра по спешна медицина на база УМБАЛ ”Царица 

Йоанна – ИСУЛ”. 
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18. Д-р Ганка Божидарова Младенова 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 диализа на база УМБАЛ 
”Александровска”. 

19.  Д-р Цветомир Маринов Маринов 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” в катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

20.  Д-р Борислав Пламенов Павлов 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” в катедра по анестезиология и 
интензивно лечение на база УМБАЛ ”Света Анна”. 

21.  Д-р Росица Михалева Йорданова-Панцуреску 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” в катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база СБАЛАГ ”Майчин дом”. 

22.  Д-р Таня Христова Петкова 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 „Гастроентерология” в 

катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”. 
23.  Д-р Стефан Огнянов Митев 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 „Гастроентерология” в 
катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”. 

24.  Д-р Сирма Милева Димитрова, дм след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Педиатрия” в катедра по педиатрия на база УМБАЛ ”Александровска”.  

25.  Д-р Мария Христова Христова, дм след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Нефрология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 
”Александровска” 

26. Д-р Явор Сашов Асьов след издържан конкурсен изпит и мнозинство при 

гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в 

катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ ”Александровска”. 
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ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

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

нуждите на Катедра по медицинска генетика, обнародван в ДВ бр. 21/18.03.2016 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 Драгомира Николаева Николова. 

 

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

нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 27/05.04.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн – УБ „Лозенец“, напуснала Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София преди по-малко от 5 год. 
Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. Мария Сергеева Мурджева, дб – ИБИР-БАН 
Доц. Цветелина Павлова Велева – Орешкова, дб - ИБИР-БАН 

Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб - БАН 

Резервни членове 

Доц. Милена Иванова Иванова – Шиварова, дм - Катедра по клинична лаборатория и 
клинична имунология към МУ-София 

Доц. Ирена Манолова Манолова, дм – Болница „Тракия“- Стара Загора – външен член 

Технически сътрудник: Анелия Атанасова Венева. 

3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по анатомия, 
хистология и цитология за нуждите на Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология, обнародван в ДВ бр. 27/05.04.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – Палова, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 
ембриология към МУ-София  

Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София  
Външни членове 

Проф. д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова – Празникова, дмн – Пета МБАЛ – София 

Доц. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 
Резервни членове 
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Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм - Катедра по анатомия, хистология и 
ембриология към МУ-София  

Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

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

диагностика за нуждите на Катедра по образна диагностика към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. 

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

София  

Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София  

Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-
София  

Външни членове 

Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм – ВМА - София 

Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
Резервни членове 

Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София  

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен – външен член 
Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

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

медицина за нуждите на Катедра по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 
„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 36/ 13.05.2016 г. 

Вътрешни членове  

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

деонтология към МУ-София 
Доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, дм - Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсионер 
Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, дмн – Пета УМБАЛ – София 

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

Резервен член 

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, дм - МУ-Варна – външен член 
Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

 

ІV. НАУЧНО ЖУРИ 

1.Диляна Валентинова Герова, задочен докторант към Катедра по акушерство и 
гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и гинекология 
към МУ-София  

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

към МУ-София  

3. Доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм – СБАЛО-ЕАД, /външен член/; 
4. Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм – ПСАГБАЛ „Света София“, /външен член/; 
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Резервни членове: 
1. Доц. д-р Божидар Николаев Славчев, дм - Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София  

2. Доц. д-р Елиан Петров Начев, дм – СБАЛАГ „Майчин дом“, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 
Дата на защита: 29.09.2016 г. 

 

V.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ  

1.Д-р Ангел Димчев Дандов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 
анатомия, хистология и ембриология. 

Състав на научно жури: 

6. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – Палова, дмн - Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология към МУ-София  
7. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София  

8. Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 
9. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн – БАН, /външен член/; 

10. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм – Медицински колеж „Йорданка 
Филаретова“ към МУ-София  

2. Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

Дата на защита: 08.09.2016 г. 
 

2.Евелина Светлозарова Хараланова, 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 Соня Тотева Женкова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 
3. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова – Попова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова - Жекова, дм – МУ-Варна, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Илия Славов Маринов, дм – ВМА – пенсионер, /външен член/; 
Резервни членове: 

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

психология към МУ-София 

2. Доц. д-р Емилия Борисова Алексиева, дм – НБУ, /външен член/; 
Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 30.09.2016 г. 

 
3.Димитър Иванов Кючуков, задочен докторант към Катедра по сърдечно- съдова 

хирургия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн - Катедра по сърдечно-съдова хирургия към 
МУ-София 
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2. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм - Катедра по сърдечно-съдова хирургия 
към МУ-София 

3. Проф. д-р Людмил Георгиев Бояджиев, дмн – Национална кардиологична 

болница, /външен член/; 

4. Доц. д-р Заприн Георгиев Въжев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“, /външен член/; 
5. Доц. д-р Димитър Петров Николов, дм – МБАЛ „ Токуда“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Боян Станиславов Баев, дм – УМБАЛ „Света Екатерина“, /вътрешен 

член/; 
2. Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, дм – УМБАЛ „Света Марина“- Варна, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Милена Ангелова Маркова. 

Дата на защита: 13.09.2016 г. 
  

4.Д-р Пламен Георгиев Гецов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

образна диагностика. 

Състав на научно жури: 
1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дмн – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София 
3. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – УБ „Лозенец“, /външен член/; 
Резервни членове: 

1. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм - Катедра по образна диагностика към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова - Джамбазова, дм – МУ-Пловдив, /външен 
член/; 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 28.10.2016 г. 

 
VІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА  

 
- Д-р Андрей Димитров Петров – лекар-асистент към Катедра по клинична 

фармакология и терапия за зачисляване в Катедра по фармакология и токсикология 

Тема:”Разработване и въвеждане на локални ръководни принципи за антибактериална 

хирургична профилактика: клинични и фармакоикономически аспекти”.  
Научен ръководител: Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм 

База: Катедра по фармакология 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.  
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- Д-р Владислав Валентинов Стоянов – лекар-асистент към Катедра по обща и 
оперативна хирургия 

Тема:”Съвременни възможности и алтернативи в диагностиката и лечението на 

злокачествените тумори на проксималните екстрахепатални жлъчни пътища”.  

Научен ръководител: Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн 
База: Катедра по обща и оперативна хирургия  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия 
Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

- Д-р Теодора Евгениева Евденова – лекар-асистент към Катедра по неврология 
Тема:”Ролята на субективните оплаквания за ранна диагностика на дементен синдром”. 

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

Научен консултант: Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн 

База: Катедра по неврология 
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 
труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Мохамед-Набил Мохамед Юсеф Хаят Неко – редовен докторант към 
Катедра по хирургия, за срок от една година поради необходимост от дообработването 

на получените резултати и окончателно оформяне на дисертационния труд, считано от 

17.04.2016 г. 

- Д-р Алаа Сабри Уилям – задочен докторант към Катедра по неврохирургия, за 
срок от една година поради необходимост от статистическа обработка на събраните 

данни и окончателно оформяне на дисертационния труд, считано от 10.04.2016 г. 

 

3. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 
- Д-р Андон Кирилов Тимчев – задочен докторант към Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина от „Лекарствени взаимодействия при 

СПИН” на „Вирусен хепатит В и С при пациенти с придобита имунна недостатъчност”. 

 
- Д-р Петя Николаева Николова – редовен докторант към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология от „Приложение на 

хибридната образна диагностика” на „Приложение на позитронно-емисионна 

томография и компютърна топография (РЕТ/КТ) при тумори с неизвестна първична 
локализация” и смяна на научния ръководител проф. д-р Ирена Димитрова 

Костадинова, дмн с доц. д-р Тошко Златев Петров, дм. 

- Д-р Деян Мирославов Попов – редовен докторант към Катедра по неврохирургия от 
„Микроскопски достъпи до базата на черепа” на „Чисто ендоскопска трансфеноидална 

хирургия при аденоми на хипофизата”. 

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

„Пред- и следтрансплантационни алгоритми на поведение при деца, нуждаещи се от 
присаждане на черен дроб” на „Оценка на фиброзата при хронични чернодробни 

заболявания в детска възраст”. 
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4. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“: 

- Д-р Александър Петров Кръстанов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 
Тема на дисертационния труд: „Парциална резекция при тумори на бъбреците”.  

Дата на защитата: 25.03.2016 г.  

- Д-р Радослава Василева Въжарова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  
Докторска програма: Генетика 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Аналитичен подход за разкриване на генетични 

нарушения при редки болести чрез ДНК секвениране от ново поколение”.  
Дата на защитата: 10.05.2016 г. 

- Д-р Валентин Петров Йотовски. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 
Тема на дисертационния труд: „Ранни и късни усложнения след отворена радикална 

простатвезикулектомия при карцином на простатата”. 

Дата на защитата: 13.05.2016 г. 

- Д-р Цветомир Маринов Маринов. 
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение  

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Анестезиологични и соматични проблеми при 
ларингектомии”. 

Дата на защитата: 16.05.2016 г. 

- Д-р Теодор Боянов Даков. 

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

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Бременност и раждане при жени над 35 годишна 

възраст”. 
Дата на защитата: 18.05.2016 г. 

- Д-р Надежда Желева Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести 
Тема на дисертационния труд: „Лечение на хронична инфекция при пациенти с HCV 

генотип 1 при липса на ефект от стандартно лечение с интерферон и рибавирин”.  

Дата на защитата: 20.05.2016 г. 

- Д-р Евелина Георгиева Атанасова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  
Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Чернодробното увреждане при лечение с пегилиран 

интерферон и рибавирин на пациенти с хроничен хепатит С”. 
Дата на защитата: 20.05.2016 г. 
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- Д-р Румяна Бойкова Димова - Драганова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  
Докторска програма: Ендокринология  

Клиничен център по ендокринология и геронтология 

Тема на дисертационния труд: „Автономна диабетна невропатия – съвременни 

диагностични и терапевтични възможности”. 
Дата на защитата: 17.05.2016 г. 

- Д-р Филип Александров Алексиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 
Тема на дисертационния труд: „Електроенцефалографски промени при пациенти с 

множествена склероза – клинични и психометрични корелации”. 

Дата на защитата: 30.06.2015 г. 

- Д-р Георги Стойчев Радевски. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 
Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-епидемиологични проучвания върху 

есенциален тремор”. 
Дата на защитата: 27.10.2015 г. 

- Калина Динкова Тумангелова - Юзеир. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Имунология 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Изолиране, култивиране и характеристика на клетки от 
Глиобластома мултиформе”. 

Дата на защитата: 18.05.2016 г. 

 

5. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ“: 

- Д-р Анелия Първанова Илиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Патофизиология  

Катедра по патофизиология 
Тема на дисертационния труд: „Инхибиране на ангиотензин и ендотелин 

конвертиращите ензими и ролята им в профилактиката и лечението на 

микроалбуминурията при захарен диабет тип 2”. 

Дата на защитата: 13.05.2016 г. 
 

VІІ. ФС реши и предлага на АС да утвърди удължаването с една година на 

трудовия договор на следните преподаватели: 

1. Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова, дм, кат. по кл. лаборатория и кл. 

имунология, родена на 25.09.1951 г. за първи път с 22 «Да» от 22 гласували. 

2. Проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн, кат. по УНГ болести, 
роден на 28.09.1949 г. за трети път с 22 «Да» от 22 гласували. 

3. Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм, кат. по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, родена на 27.08.1949 г. за трети път с 22 «Да» от 

22 гласували. 
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4. Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм, кл. център по нуклеарна медицина, 
лъчелечение и медицинска онкология, роден на 01.12.1950 г. за втори път с 22 «Да» от 

22 гласували. 

 

VІІІ. ФС  избра с мнозинство следните хонорувани преподаватели за уч. 2016/17 

г.: 

- За катедра по пропедевтика на вътрешните болести: 

1. Д-р Веселка Иванова Гергова – за упр. на бълг. и англ. ез. до 460 уч. ч. 

2. Д-р Георги Асенов Николов – за упр. на бълг. и англ. ез. до 160 уч. ч. 

3. Д-р Владимир Тодоров Владов – за упр. на бълг. и англ. ез. до 460 уч. ч. 

4. Д-р Снежка Александрова Иванова – за упр. на бълг. и англ. ез. до 310 уч. ч. 

5. Д-р Радослав Георгиев Билюков – за упр. на бълг. и англ. ез. до 620 уч. ч. 

6. Д-р Евгени Димчов Димчовски – за упр. на бълг. и англ. ез. до 310 уч. ч. 

7. Д-р Явор Илиев Рангелов – за упр. на бълг. и англ. ез. до 310 уч. ч. 

8. Д-р Ивелина Красимирова Банкова – за упр. на бълг. и англ. ез. до 620 уч. ч. 

 

- За катедра по физиология – за упр. на бълг. и англ. ез. до 1000 уч. ч. на преподавател:  

1. Петя Павлова Маркова 

2. Борис Георгиев Кадинов 

3. Милена Славчева Михайлова 

4. Петър Александров Сомлев 

5. Доц. Ангел Димитров Куртев – за лекции на бълг. и англ. ез. до 200 уч. ч. 

Упражнения на бълг. и англ. ез. до 1000 уч. ч. 

 

- За катедра по патофизиология – д-р Методи Стоянов Балуцов – за упр. на бълг. и англ. 

ез. до 850 уч. ч. 

 

- За катедра по фармакология – доц. Иван Тодоров Ламбев – за упр. на бълг. до 700 уч. 

ч. 

  

ІХ. ФС с мнозинство реши да бъде сключен допълнителен граждански договор с 

хонорувания асистент Доротея Александрова Александрова за 50 уч. ч. упражнения на 

английски език и да бъде изплатено съответното възнаграждение.  

Х. ФС предлага на АС да разреши обявяването на конкурси за един доцент и 

двама асистенти за катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


