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                                                                   Утвърждавам:  

                                                                    Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов, дмн  

 

 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 14.06.2018 г. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

І. ФС избра и предлага на АС да утвърди следните преподаватели: 
1. Ас. д-р И. Щърбанов, дм 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 

„Педиатрия” в катедра по педиатрия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

2. Д-р E. Петков за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл. трудова, 

комунална, училищна, радиционна и др.)” в катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене; 

3. Д-р А. Алакиди за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл. трудова, 

комунална, училищна, радиционна и др.)” в катедра по хигиена, медицинска 

екология и хранене; 

4. Д-р Е. Пирнарева, дм за заемане на академичната длъжност „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“; 

5. Д-р И. Ибрям за заемане на академичната длъжност „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“; 

6. Д-р Пл. Дунев за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

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

по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“; 

7. Д-р Кр. Димитрова 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 СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“; 

8. Д-р Д. Ковачева-Предовска 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“. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
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ФС избра за хонорувани преподаватели за уч. 2017/18 г.: 

- За катедра по обща и клинична патология - Допълнителни учебни часове 

(упражнения на български и английски език) за следните хонорувани преподаватели: 

1. Д-р Д. Желева – 90 уч.ч. 

2. Д-р А. Карамфилова- 230 уч. ч. 

3. Д-р Т. Петкова – Найденова – 170 уч.ч. 

4. Д-р Р. Гочева – 40 уч.ч. 

5. Д-р Н. Терзиева- 40 уч.ч. 

6. Д-р Я. Топалов – 290 уч.ч. 

 

- За катедра по АГ- За учебна 2017/18 година  предстои : V курс цикъл  

английско обучение до 10.07.2018г и VI курс преддипломен стаж от 08.06. до 

02.11.2018 година – три потока общо 34 български и английски групи: 

1. Д-р Н. Петракиева- Упражнения англ.език V курс – 32 уч.ч. и  VI курс бълг.език 

– 90 уч.ч. 

2. Д-р Д. Митев - Упражнения англ.език V курс – 48 уч.ч. и  VI курс бълг.език – 90 

уч.ч.  

 

ФС избра за хонорувани преподаватели за уч. 2018/19 г.: 

     - За катедра по анатомия, хистология и ембриология – За лекции, упражнения и 

изпити на български и английски език до средната натовареност на хабилитираните и 

нехабилитираните преподаватели в катедрата за учебната 2017/18 година: 

        1. Акад.проф.д-р Вл. Овчаров 

        2. Проф.д-р А. Палов 

        3. Проф.д-р А. Пастирова 

        4. Доц.д-р Д. Кръстев  

 

-   За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология - За лекции, 

упражнения и изпити на български и английски език и СДО до средната натовареност 

на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели в катедрата за учебната 2017/18 

година: 

        1. Д-р Н. Гешева – клинична имунология 

        2. Д-р Т. Ячева – клинична лаборатория 

        3. Д-р И. Иванова – клинична лаборатория УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ 

         Като гост-преподавател - Проф. д-р К. Цачев – до 20 учебни часа лекции 
 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

  

2.1. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
2.1.1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по клинична 

фармакология и терапия за нуждите на Катедра по клинична фармакология и терапия 

на база Клиника по клинична фармакология и терапия към УМБАЛ „Царица Йоанна“- 

ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 31/10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата доц. д-р 

Е. Гачев, дм (общ брой публикации – 58, с IF – 12, цитирания в чуждестранни издания – 

54, докторанти - 2 ) отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 
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Проф. д-р Н. Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София 

Проф. д-р Кр. Якимова, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София 

Проф. Г. Петрова - Ташкова, дфн – Фармацевтичен факултет  към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р В. Влахов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Д. Гетова - Спасова, дмн – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Л. Пейчев, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Кр. Методиев, дмн – МУ-Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р М. Варадинова, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Доц. д-р Д. Пендичева – Духленска, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

 

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

фармакология и терапия за нуждите на Катедра по клинична фармакология и терапия 

на база Клиника по клинична фармакология и терапия към УМБАЛ „Царица Йоанна“- 

ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 31/ 10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата ас. д-р А. 

Петров, дм (общ брой публикации – 10, с IF – 1) отговарят на изискванията и 

критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата се допуска до 

участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Е. Гачев, дм - Катедра по клинична фармакология и терапия към МУ-София  

Проф. д-р Кр. Якимова, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Доц. д-р М. Варадинова, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р В. Влахов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Д. Гетова - Спасова, дмн – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Д. Попова, дм - Катедра по клинична фармакология и терапия към МУ-София  

Доц. д-р Г. Ставрева - Маринова, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

 

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

микробиология за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, обнародван в ДВ 

бр. 31/ 10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите: 

1. ас. А. Александрова, дм (общ брой публикации – 9, с IF – 4) отговарят на 

изискванията и критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидата се допуска до участие в конкурса.  

2. ас. д-р  Д. Йорданов, дм (общ брой публикации – 7, с IF – 6) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата се допуска 

до участие в конкурс 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Р. Гергова, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София 

Доц. д-р Р. Марковска, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София 

Доц. д-р Т. Стратева, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София 

Външни членове 
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Проф. д-р Е. Савов, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Цв. Велинов, дм -  УМБАЛ „Александровска“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Л. Сечанова, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София 

Проф. д-р И. Христова, дмн – НЦЗПБ - външен член 

Технически сътрудник:В. Паскова. 

 

2.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по офталмология за 

нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 31/ 10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. ас. д-р 

Ал. Оскар, дм (общ брой публикации – 61, с IF – 8, цитирания в чуждестранни 

източници - 45) отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р И. Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

Доц. д-р В. Чернодринска, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

Проф. С. Чернинкова - Гопина, дмн – Катедра по неврология  към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Г. Алексиева, дм – Болница „Визус“ 

Доц. д-р З. Златарова, дм – МУ-Варна  

Доц. д-р Цв. Димитров, дм – I МБАЛ 

Резервни членове 

Доц. д-р Г. Йорданов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р М. Конарева - Костянева, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Т. Тодорова. 

 

2.1.5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по съдебна медицина за 

нуждите на Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 17/ 23.02.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. ас. д-р 

Ил. Брайнова-Мичич, дм (общ брой публикации – 30, с IF – 1 при изискване - 5, 

цитирания – 22) не отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата не се допуска до участие в конкурса. С оглед на 

гореизложеното Факултетният съвет не избира научно жури, тъй като няма допуснати 

кандидати за участие в конкурса и конкурсът се прекратява. 

 

2.1.6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по съдебна медицина 

за нуждите на Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 17/ 23.02.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата доц. д-р 

Ал. Александров, дм (общ брой публикации – 59, с IF – 3 при изискване - 10, цитирания 

– 71, докторанти - 2 ) не отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата не се допуска до участие в конкурса. С оглед на 

гореизложеното Факултетният съвет не избира научно жури, тъй като няма допуснати 

кандидати за участие в конкурса и конкурсът се прекратява. 

 



 

5 
 

2.1.7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по вътрешни болести за 

нуждите на Катедра клинични и медико-биологични науки към Филиал„Проф. И. 

Митев“ - Враца , обнародван в ДВ бр. 31/10.04.2018 г. Комисията за допустимост на 

кандидатите установи следното: 

1. Съгласно протокол от 13.06.2018 г. за преглед на документите на кандидата гл. ас. д-

р А. Коцев, дм – документите не отговарят на чл. 127, ал. 2: Липсват копия на 

публикации, списък с цитирания, справка за IF. 

2. Съгласно протокол от 13.06.2018 г. за преглед на документите на кандидата  д-р Д. 

Вълев, дм – документите не отговарят на Приложение 4  на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът не се допуска до участие в конкурса с мотиви :  общ брой публикации – 30, 

с IF – 2, при изискване - 5 , цитирания в български и чуждестранни източници – 21. 

С оглед на гореизложеното Факултетният съвет не избира научно жури, тъй като няма 

допуснати кандидати за участие в конкурса и конкурсът се прекратява. 

 

 

2.1.8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” /две места/по образна 

диагностика за  нуждите на Катедра по образна диагностика на база Отделение  по 

образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ /1 място/ и за Отделение  по 

образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ /1 място/, обнародван в ДВ 

бр. 31/10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите установи,че документите на кандидатите: 

1.  Гл. ас. д-р Ст. Сираков, дм- кандидат за УМБАЛ“ Св. И. Рилски“  (общ брой 

публикации – 32, с IF – 5 , цитирания чуждестранни източници – 20, но не е представен 

доказателствен материал -списък с цитиранията) отговарят на изискванията и 

критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата се допуска до 

участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

Проф. д-р В. Хаджидеков, дм – Катедра по образна диагностика  към МУ-София 

Доц. д-р В. Каракостов, дм - Катедра по неврохирургия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р М. Тотев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Н. Тоцев, дм - МУ-Плевен 

Доц. д-р Л. Петров, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Н. Трайкова – Джамбазова, дм - МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Д. Златарева, дм – Катедра по образна диагностика  към МУ-София 

Доц. д-р Р. Георгиев, дм – МУ-Варна – външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

2. Д-р  П. Гецов, дм- Кандидат за УМБАЛ“Царица Йоанна“  (общ брой публикации – 

54, с IF – 7,  цитирания в чуждестранни източници – 4, при изискване - 20) не отговарят 

на изискванията и критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидата не се допуска до участие в конкурса.  

С оглед на гореизложеното Факултетният съвет гласува да не избира научно жури, тъй 

като кандидата не отговаря на изискванията с 26 „да“, 2 „против“ от 28 гласували и 

конкурсът се прекратява. 

 

2.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

2.2.1.Д-р Д. Василева, задочен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране 
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на  академичния състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 4, от 

които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Т. Донова, дмн - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р М. Миланова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Проф. д-р Сн. Тишева - Господинова, дмн – УМБАЛ „Георги Странски“- 

Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р К. Витлиянова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Ем. Манов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Пенев, дм - Тракийски университет – Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Д. Първанова. 

Дата на защита: 27.09.2018 г. 

 

2.2.2.Д-р Д. Попов, редовен докторант към Катедра по неврохирургия, отчислен с право 

на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав / 

хирургични специалности/: общ брой публикации – , от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р М. Маринов, дмн - Катедра по неврохирургия към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Каракостов, дм - Катедра по неврохирургия към МУ-София; 

3. Проф. д-р Т. Ефтимов, дм – ВМА, /външен член/; 

4. Проф. д-р Я. Енчев, дмн – УМБАЛ „Света Марина“- Варна, /външен член/; 

5. Проф. д-р Б. Китов, дмн – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р А. Бусарски, дм - Катедра по неврохирургия към МУ-София; 

2. Проф. д-р П. Вълканов, дм - Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р Д. Фердинандов. 

Дата на защита: 18.09.2018 г. 

 

2.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

2.3.1.Д-р Ф. Абединов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав / хирургични специалности/: общ брой публикации – , от които 

с импакт фактор – , кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

2. Проф. д-р Г. Царянски, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

3. Доц. д-р Е. Танева, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Акад. проф. д-р В. Александров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Р. Андонова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 
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Резервни членове: 

1. Доц. д-р Й. Ямакова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р И. Смилов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 20.09.2018 г. 

 

2.3.2.Н. Христова - Авакумова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

медицинска физика и биофизика. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / биологични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с 

импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. В. Хаджимитова, дбф - Катедра по медицинска физика и биофизика към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към 

МУ-София; 

3. Проф. Д. Петкова, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р М. Караиванова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. С. Рибаров, дбн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р И. Ламбев, дм - пенсионер, /външен член/; 

2. Проф. В. Кънчева, дх – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – Д. Петкова. 

Дата на защита: 18.09.2018 г. 

 

2.3.3.Д-р М. Ковачева - Славова, редовен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 

състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт 

фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Б. Владимиров, дм - Клиничен център по гастроентерология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р А. Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р И. Лалев, дм - УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р И. Маринова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Николовска, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Бр. Големанов, дм - Клиничен център по гастроентерология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р М. Радичева, дм -  Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Сн. Иванова. 

Дата на защита: 23.07.2018 г. 

 

2.3.4.Д-р Я. Владимирова, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен 

център по гастроентерология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Б. Владимиров, дм - Клиничен център по гастроентерология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р А. Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р И. Лалев, дм - УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р И. Маринова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Николовска, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Б. Коруков, дм - Клиничен център по гастроентерология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р М. Радичева, дм -  Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Сн. Иванова. 

Дата на защита: 23.07.2018 г. 

 

2.3.5.Д-р Г. Тачева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав / терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р И. Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

2. Доц. д-р Д. Авджиева - Тзавела, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

3. Доц. д-р И. Пачева, дм - МУ- Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Иванов, дм – МУ- Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р В. Недкова - Коларова, дм – МУ- Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Р. Тинчева - Йорданова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Кънева, дм -  Национална кардиологична болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Василева. 

Дата на защита: 13.07.2018 г. 

 

2.3.6.Д-р Д. Етугов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

дерматология и венерология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Л. Стоянова - Митева, дм – Катедра по дерматология и венерология 

към МУ-София; 

2. Доц. д-р Гр. Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Д. Господинов, дм - МУ- Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р Хр. Добрев, дм – МУ- Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Йорданова - Василева, дм - МУ- Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Сн. Василева, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Цв. Велинов, дм -  УМБАЛ „Александровска“, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Валентина Костадинова Брощилова. 

Дата на защита: 28.09.2018 г. 
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2.3.7.Д-р Т. Методиева, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център 

по нефрология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/ терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Е. Димитров, дмн – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Б. Делийска, дмн – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

3. Доц. д-р Св. Стайкова, дм - МУ- Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Димитрова, дм – УМБАЛ „Лозенец“, /външен член/; 

5. Проф. д-р В. Маджова, дм - МУ- Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р В. Лазаров, дм – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

2. Проф. д-р З. Киряков, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 04.09.2018 г. 

 

2.3.8.Д-р В. Василев, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център по 

нефрология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав / 

терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Е. Димитров, дмн – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Лазаров, дм – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

3. Доц. д-р Св. Стайкова, дм - МУ- Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Димитрова, дм – УМБАЛ „Лозенец“, /външен член/; 

5. Проф. д-р В. Маджова, дм - МУ- Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – Клиничен център по нефрология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р З. Киряков, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 04.09.2018 г. 

      

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ             

               

1.  Проф. д-р М. Балабанова, дм, катедра по дерматология и венерологи, с 26 „да” и 

2 „не“ от 28 гласували. 

2. Проф. д-р Г. Тодоров, дм, катедра по хирургия, с 27 „да” и 1 „не“ от  28 

гласували. 

3. Проф. д-р О. Георгиев, дм, катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с 27 

„да” и 1 „не“ от  28 гласували. 

4. Проф. д-р Т. Кунева, дм, център по проф. болести, с 28 „да” от  28 гласували. 

5. Проф. д-р С. Христова, дм, катедра по обща и клинична патология,  с 28 „да” от  

28 гласували. 

6. Проф. А. Михайлова, дм, катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология,  с 28 „да” от  28 гласували. 

7. Доц. С. Атанасова, дм, катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология, с 28 „да” от  28 гласували . 
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8. Доц. д-р Соня Върбанова Николова, дм, катедра по УНГ болести,  с 28 „да” от  

28 гласували. 

9. Доц. д-р Н. Станчев, дм, катедра по съдебна медицина и деонтология,  с 28 „да” 

от  28 гласували. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р П. Дамянов – асистент към Катедра по неврология 

Тема:”Кардиоваскуларни автономни нарушения при множествена склероза”. 

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

База: Клиника по неврология към УМБАЛНП „Св. Наум“ 

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.  

 

- Д-р П. Хаджийски – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Характеристика на Хеликобактер пилори инфекцията в детската възраст у нас”. 

Научни ръководители: проф. д-р Л. Георгиева, дмн и доц. д-р П. Митева-Шумналиева, 

дм 

База: СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р В. Шурлиев – асистент към Клиничен център по нефрология 

Тема:”Значимост на пункционна бъбречна биопсия в нефрологичната практика”. 

Научен ръководител: проф. д-р Б. Делийска, дмн 

База: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Н. Римпова – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Витамин Д статус при деца с остра пневмония”. 

Научни ръководители: доц. д-р Д. Илиев, дм 

База: СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.2.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 
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- Д-р E. Начев –докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология, за срок от една година, поради необходимост от 

довършване на дисертационния труд и публикуване в списание с импакт фактор, 

считано от 18.06.2018 г. 

 

4.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р И. Попова-Статева, задочен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология, считано от 18.04.2018 г. 

 

- Д-р А. Демирев, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, считано от 17.04.2018 г. 

 

4.4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Б. Ботев – редовен докторант към Катедра по урология от „Уродинамични 

изследвания на долните пикочни пътища” на „Лапароскопска нефректомия – 

хирургични техники и усложнения”. 

 

- Д-р С. Котова-Георгиева  – редовен докторант към Катедра по урология от 

„Перкутанна нефролитолапаксия” на „Лапароскопска радикална нефректомия – 

вариации в обема, разположението на тумора и съдовете”. 

 

- Д-р А. Димитрова  – редовен докторант към Клиничен център по алергология от 

„Хронична спонтаннна уртикария: маркериза хронично системно възпаление” на 

„Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”. 

 

- Д-р Д. Игнатова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска 

психология от „Фармако-икономически анализ на психиатричното лечение” на 

„Разходи и ефективност при лечение на шизофрения и афективни разстройства”. 

 

- Д-р Г. Василев – редовен докторант към Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология от „Изследване на показатели, свързани с патогенезата на 

автоимунните заболявания” на „Имунорегулаторно действие на мезенхимни стволови 

клетки върху Т лимфоцити на пациенти с ревматоиден артрит” и избор на втори научен 

ръководител доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм 

 

- Д-р Д. Бележанска – редовен докторант към Катедра по неврология от 

„Епидемиология на фронтотемпорална деменция и сродни заболявания” на „Ликворни 

и невроизобразяващи биомаркери при болест на Алцхаймер и сродни заболявания” и 

избор на втори научен ръководител доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн. 

 

4.5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

-  Д-р E. Кабакчиева-Георгиева – редовен докторант към Катедра по неврология, за 

срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.05.2018 г. 

 

4.6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклади от  проф. д-р З. Каменов, дмн и проф. д-р М. Боянов, дмн, 

научен ръководител на д-р Р. Мекова, редовен докторант, отчислена с краен срок до 

28.03.2018 г., към Катедра по вътрешни болести, се предлага д-р Мекова да бъде 

отчислена без право на защита поради просрочен законов срок и неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния учебен план. 
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- Във връзка с доклад от доц. д-р И. Танев, научен ръководител на д-р И. Тошев, 

редовен докторант, с краен срок 18.04.2016 г., към Катедра по офталмология, се 

предлага д-р Тошев да бъде отчислен без право на защита поради просрочен законов 

срок и неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план. 

 

- Във връзка с доклади от проф. д-р Цв. Танкова, дмн и проф. д-р Р. Ковачева, дм, 

научен ръководител на д-р Р. Иванова, докторант на самостоятелна подготовка, към 

Клиничен център по ендокринология и геронтология, се предлага д-р Иванова да бъде 

отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план. 

 

4.7. ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ 

ФС утвърди размер на средствата от собствения бюджет за финансово подпомагане на 

разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 

2018/19г. – до 2000 лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на 

обучение, при представена положителна атестация и одобрена план-сметка.  

 

4.8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Р. Шентова - Енева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Лабораторна оценка на възпалителната активност при 

хронични възпалителни чревни заболявания в детската възраст”. 

Дата на защитата: 15.03.2018 г. 

 

- Д-р Е. Захариева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ендокринология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Имунологични фактори в развитието на захарен диабет 

тип 2 и неговите хронични усложнения”. 

Дата на защитата: 18.04.2018 г. 

 

- Д-р Н. Стоилов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ревматология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Антифосфолипиден синдром и атеросклероза”. 

Дата на защитата: 08.05.2018 г. 

 

- С. Стайкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Клинична психология. 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Мултиинформативна клинична оценка на деца с 

проблеми в поведението”. 

Дата на защитата: 11.05.2018 г. 
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- М. Глушкова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна генетика. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Молекулни характеристики на факоматози в България: 

неврофиброматоза тип 1 и тип 2, комплекс туберозна склероза тип 1 и тип 2, синдром 

на von Hippel-Lindau”. 

Дата на защитата: 14.05.2018 г. 

 

- В. Хаджинешева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Ембриология. 

Катедра по биология 

Тема на дисертационния труд: „Асиметрия и полярност на овоцити от бозайници в 

условия на клетъчно диференциране и патология”. 

Дата на защитата: 16.05.2018 г. 

 

- Д-р Р. Милева - Попова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Физиология на животните и човека. 

Катедра по физиология 

Тема на дисертационния труд: „Приложение на апланационната тонометрия за 

неинвазивна оценка на артериалната функция”. 

Дата на защитата: 31.05.2018 г. 

 

- Д-р Е. Мермеклиева - Хараланова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология. 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Промени в показателите на електрофизиологичните 

изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет”. 

Дата на защитата: 08.06.2018 г. 

 

- Д-р Ж. Донков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Епидемиология. 

Катедра по епидемиология 

Тема на дисертационния труд: „Епидемиологично проучване на вирусните инфекции в 

регион София-област за периода 2006-2015 г.”. 

Дата на защитата: 08.06.2018 г. 

 

- Д-р Т. Вълков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Инфекциозни болести. 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

Тема на дисертационния труд: „Етиология, клинично протичане, диагностични подходи 

и лечение при остри инфекции на ЦНС с вирусна и с бактериална етиология”. 

Дата на защитата: 04.06.2018 г. 

 

РАЗНИ 
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ФС взе следните решения: 

- Атестиране на академичния състав на МФ: 
Атестирани преподаватели – 761 /259 хабилитирани  и  503 нехабилитирани/ 

  

 

Табл. 1. ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Оценка Много 
 добра 

Добра Незадоволителна  Отрицателна 

Обща 242 14 2 0 

Учебно-
преподавателска 
дейност 

233 19 3 3 

Научно-
изследователска 
дейност 

224 20 5 9 

Експертна дейност 180 13 25 40 

 

Табл. 2. НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Оценка Много 
 добра 

Добра Незадоволителна  Отрицателна 

Обща 367 89 42 5 

Учебно-
преподавателска 
дейност 

363 84 43 13 

Научно-
изследователска 
дейност 

236 67 84 116 

ИЗВОДИ: 

 Обща атестационна оценка – отрицателна и неудовлетворителна/незадоволителна/: 

1. Отрицателна оценка имат 5 нехабилитирани преподаватели (1.0%) от: 

Катедра по нуклеарна медицина – 2 

Катедра по ортопедия  - 1 

Катедра по съдебна медицина – 1 

Катедра по педиатрия – 1 

2. Неудовлетворителна оценка –имат 44 преподаватели: 

42 нехабилитирани преподаватели   (8.3%) 

 2 хабилитирани преподаватели (0.8%)   

За Научно-изследователска дейност- Отрицателна оценка имат 116 нехабилитирани 

преподаватели   (23%) и 9 хабилитирани преподаватели  (3.4%) 

За Учебно-преподавателска дейност- Отрицателна оценка имат 13 нехабилитирани 

преподаватели   (2.6%) и 3 хабилитирани преподаватели  (1.2%) 
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При отрицателна и неудовлетворителна оценка на преподавател съгласно  

ПУРПНСЗАДМУС:  

Чл. 111. (1) Ректорът на МУ – София може да прекрати с предизвестие по чл. 328, ал. 1, 

т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с преподавател, получил оценка 

„отрицателна” при атестиране.  

(2) При оценка „неудовлетворителна” ректорът на МУ – София може да проведе 

междинно атестиране през следващата учебна година при спазване на общите правила 

по настоящия правилник.  

 

ФС гласува с мнозинство всички преподаватели с отрицателна и 

неудовлетворителна обща оценка да бъдат отново атестирани след 1 година. 

 

- ФС утвърждава избора на доц. д-р В. Чернодринска, дм за ръководител на 

катедра по офталмология, проведен на катедрен съвет на 10.05.2018 г. 

 
- Предложение за преименуване на Предклиничния университетски център – 

докладва проф. Митов: ФС гласува с мнозинство промяна на наименованието от 

Предклиничен университетски център на Медико-биологичен център, като бе 

обсъдено да се приемат и нови предложения. 

 

- ФС гласува с мнозинство увеличаване с два дни на полагащия се платен 

годишен отпуск и на служителите с общ трудов стаж над 5 години, считано от 

01 януари 2018 г. 

 

- Във връзка със срочните трудови договори на преподавателите на длъжност 

„асистент, висше училище“ и решение на АС от 06.06.2017 г. за създаване на 

нова алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-

София, както и по предложение на ръководители на катедри и решение на 

Декански съвет от 07.06.2018 г. ФС реши с мнозинство да премине на 

постоянен трудов договор: 

1. ас. д-р Валентина Проданова Хаджинешева, дм, катедра по биология, 

защитила дисертационен труд на 16.05.2018 г. 

2. д-р Жорж Олев Донков, дм, катедра по епидемиология, защитил 

дисертационен труд на 08.06.2018 г. 

 

 ФС прие с мнозинство: 

 

- На основание р-л I т.2 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2017/2018 година и във връзка с увеличения брой чуждестранни студенти за 

учебната 2018/2019 година РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В 

ЛЕКЦИОННИ ПОТОЦИ И ГРУПИ да бъде както следва: 

IV курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в четири лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

V курс 
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Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в три лекционни потока; упражнения в 27 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 22 групи. 

VI курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в три лекционни потока; упражнения в 29 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции  в три 

лекционни потока; упражнения в 27 групи. 

Поправителна сесия (преди встъпване в преддипломен стаж) от 25.02.  до 

08.03.2019 г. 

Преддипломен стаж –  общ брой групи – 56 (български групи - 29; 

английски групи – 27)  

Начало на преддипломен стаж 11.03.2019 г. 

Разпределение  на преддипломния стаж в четири  потока по всички дисциплини 

(по 14 групи в четири потока, от които 7 български и 7 английски и по 8 

български и 6 английски групи в последния поток). 

 

- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ в сила от учебната 

2018/19 година; 

 

- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА 

СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА“ след придобита 

магистърска степен по специалността „Дентална медицина“ в сила от учебната 

2018/19 година; 

- Предложения /приети на ДС 25/07.06.2018г/ за ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ 

В ПРАВИЛНИКА за подготовка и провеждане на уч. 2018/19 г., както следва: 

СТР3 – 

Раздел 1 т.1 – да се допълни…………и изработването на графиците …….. 

СТР4 – 

1.1.1…..три/четири лекционни потока….. 

Стр.9 

Да се промени т.6.1.5. със следния текст: Студентите специалност „Медицина“  

преди встъпването в преддипломен стаж имат право на поправителна сесия за 

семестриални изпити с продължителност две седмици. 

Стр.10 

6.2.1. –  летен семестър за 4 и 5 курс от 11.03.2019г до 31.07.2019год; летен 

семестър за 6 курс от 11.03.2019г 

Да се промени т.6.2.3. със следния текст:За курсове с 5 и повече изпити по 

учебен план или с голям брой студентски групи сесията се удължава. 

Стр.44 
Да се промени т.6.2. със следния текст: Преддипломният стаж е с обща 

продължителност  356 календарни дни, разпределени както следва: 

6.2.1. Вътрешни болести – 56 календарни дни 

6.2.2. Хирургия – 55 календарни дни 

6.2.3.Акушерство и гинекология – 55 календарни дни 

6.2.4. Педиатрия – 55 календарни дни 

6.2.5.Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина – 40 

календарни дни 

6.2.6.Обща медицина – 20 календарни дни 
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6.2.7.Спешна медицина – 25 календарни дни 

6.2.8.За теоретична подготовка и полагане на държавни изпити се определят 

общо 50 календарни дни. 

Стр.63 

17. да отпадне …………и държавни….., поради противоречие с т.6.5.3 от раздел 

8 (стр21) 

 
- Председателят на АСМБ Н. Дончев представи на ФС информация за 17-тия 

Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари (13-

15.05.2018)- Презентация 1. 

  
- Проф. Митов докладва предложение на Деканския съвет и ФС гласува с 

мнозинство за отпускане на 184 000 лв. за обзавеждане на Аулата на УМБАЛ 

«Царица Йоанна-ИСУЛ». 

 

  

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 

 

 


