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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 20.09.2018 г. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
  ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на следните 

преподаватели: 

1. Доц. д-р Е. Гачев, 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 

„Клинична фармакология и терапия” в Катедра по клинична фармакология и 

терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

2. Гл. ас. д-р А. Оскар, 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 

„Офталмология” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

3. Гл. ас. д-р С. Сираков, 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 

„Образна диагностика” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски“; 

4. Д-р Н. Коларова-Янева, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ 

„Проф. д-р Иван Митев“; 

5. Ас. В. Хаджинешева, 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 4. „Природни 

науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Медицинска биология 

(Биология на човека)” в Катедра по билогия; 

6. Ас. д-р Я. Коларска, 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. 



 

2 
 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Нефрология” в Клиничен център по нефрология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

7. Д-р М. Петрова-Младенова, 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 „Нефрология” в Клиничен център по нефрология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

8. Д-р Я. Здравков, 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 

„Офталмология ” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

9. Ас. д-р Г. Марков, 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 

„Офталмология ” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

10. Ас. д-р О. Младенов, 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 „Офталмология ” в Катедра по офталмология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

11. Д-р Р. Йорданова 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 „Инфекциозни болести” в 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база 

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“; 

12. Д-р М. Попов 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ 

„Проф. Иван Киров“; 

13. Д-р Д. Бакалов 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 „Патофизиология” в Катедра по 

патофизиология; 

14. Д-р Б. Садарзанска-Терзиева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство 

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

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” за нуждите 

на Катедра по клинични и медико-биологични науки на база Филиал „Проф. д-р 

Иван Митев“-Враца. 
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 ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

1. За катедра по урология – проф. д-р П. Панчев - За лекции и участие в изпити на 

български и английски език до 179 уч.ч. 

 

2. За катедра по неврохирургия - За упражнения и участие в изпити на български 

и английски език до 114 уч.ч. на преподавател: 

- Д-р Д. Попов – докторант 

- Д-р С. Михайлова – докторант 

- Д-р Е. Найденов 

- Д-р К. Габровски 

- Д-р А. Уилям 

 

3. За катедра по съдебна медицина и деонтология - Доц. д-р Н. Станчев - За 

лекции и участие в изпити на български и английски език до 475 уч.ч.  

 

4. За клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология - За упражнения, участие в изпити и СДО на български и английски 

език до 313 уч.ч.  преподавател: 

 

- Д-р М. Ценов 

- Д-р Р. Мангалджиев 

- Д-р Д. Стоева 

 

5. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести -  до 790 уч.ч. на 

преподавател за упражнения и участие в изпити на бълг.и англ.ез.: 

- Д-р В. Гергова  

- Д-р В. Владов 

- Д-р С. Иванова 

- Д-р Р. Билюков 

- Д-р С. Найденска – Грудкова 

- Д-р Г. Николов 

- Д-р Я. Рангелов 

 

6. За клиничен център по гастроентерология - Д-р Р. Наков - За упражнения на 

български и английски език до 230 уч.ч. 

 

7. За катедра по спешна медицина – За упражнения и участие в изпити до 238 

уч.ч. на преподавател: 

- Проф.д-р Й. Узунова 

- Проф. А. Балтов 

 

8. За катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология -  за 

упражнения на български и английски език до 512 уч.ч.на преподавател: 

- Д-р С. Димитров 

- Д-р М. Терпо 

- Д-р К. Димов 
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9. За катедра по УНГ - За упражнения на бълг.и англ.език и участие в изпити на 

бълг. и англ.език до 630 уч.ч.на преподавател: 

- Д-р Ю. Хаджиев 

- Д-р С. Димитров 

-  

10. За КВБ – 

- За преподаване по гастроентерология / КВБ, Ив.Рилски/-   за упражнения на 

български и английски език и участие в изпити на бълг.и англ.език до 330 

учебни часа на преподавател: 

1.Д-р Л. Милачков – упражнения на български и английски език 

2.Д-р М. Петкова – упражнения на английски език 

3.Д-р Х. Пенчев – упражнения на английски език 

 

- За преподаване по кардиология : 

КВБ, Александровска – за упражнения на български и английски език и участие 

в изпити на бълг.и англ.език до 215 учебни часа на преподавател: 

1.Д-р Г. Димитров-упражнения на български и английски език 

2.Д-р П. Николов -упражнения на български и английски език 

3.Д-р М. Михнев - упражнения на български и английски език 

4. Д-р Н. Милева - упражнения на български и английски език 

НКБ – общо упражнения на български език за групата от НКБ до 480 учебни 

часа: 

1.Проф.д-р Н. Гочева – упражнения на български език 

2.Доц.д-р Е. Балтаджиева – Трендафилова – упражнения на български език 

3.Доц.д-р Б. Георгиев – упражнения на български език 

4.Д-р В. Байчева – упражнения на български език 

5.Д-р М. Стоянов – упражнения на български език 

 

- За преподаване по нефрология- за упражнения на български и английски език и 

участие в изпити на бълг.и англ.език до 215 учебни часа на преподавател: 

КВБ, Александровска: 

1.Д-р Г. Иванов – упражнения на български език 

2.Д-р Г. Димова – упражнения на български език 

Нефрология, КВБ, Ив.Рилски: 

1.Д-р Д. Генов – упражнения на български език 

2.Д-р Н. Стойчева – упражнения на български и английски език 

 

- За преподаване по хематология: 

КВБ, Александровска- за упражнения на български и английски език и участие в 

изпити на бълг.и англ.език до 220 учебни часа: 

1.Д-р М. Райковска – упражнения на български език 

СБАЛХЗ Дървеница - За лекции на български и английски език до 70 уч.ч.  и 

упражнения на български и английски език 23.групи до 920 уч.ч.общо за групата 

хонорувани преподаватели: 

1.Проф.д-р М. Генова – лекции и упражнения на български и английски език 

2.Проф.д-р Г. Балаценко – лекции и упражнения на български и английски език 

3.Доц. Г. Арнаудов – лекции и упражнения на български и английски език 

4.Доц. Б. Спасов – лекции на български и английски език 

5.Д-р Таня Петрова Янкова – упражнения на български и английски език 

6. Д-р И. Тонев – упражнения на български и английски език 
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7.Д-р П. Ганева – упражнения на български и английски език 

8. Д-р С. Иванова-Попадийна – упражнения на български език. 

 

-За преподаване по ендокринология -  за упражнения на български и английски 

език и участие в изпити на бълг.и англ.език до 151 учебни часа на преподавател ( 

КВБ, Александровска: 

1.Д-р Ц. Гатев – за упражнения на български и английски език 

2.Д-р Е. Захариева – за упражнения на български и английски език 

 

- За преподаване по токсикология – по учебен план за 2018/19 година лекции на 

български и английски език до 36 уч. ч. и упражнения на български и английски 

език до 588 уч.ч. /за 49 студентски групи/ – общо за групата преподаватели от к-

ка по токсикология, Пирогов: 

1.Доц.д-р М. Гешева-Бояджиева – лекции и упражнения на български език 

2.Доц.д-р А. Стойкова – лекции и упражнения на български език 

3.Доц.д-р Ю. Раденкова-Саева – лекции и упражнения на английски език 

4.Д-р Е. Кирова – упражнения на английски език 

 

11. За катедра по хирургия –  

- Д-р Н. Петрова – упражнения английски език до 120 уч.ч. 

- Д-р Илия Феодоров Фидошев – упражнения на английски език до 180 уч.ч.и 

преддипломен стаж  до 200 уч.ч. 

- Д-р С. Шумарова – упражнения английски език до 120 уч.ч. 

- Проф.д-р А. Червеняков – лекции на бълг.и англ.език по 6 уч.ч. 

- Доц.д-р М. Радионов – лекции на български и английски език по 12 уч. ч. 

От Детска хирургия в Пирогов - Преподаване съгласно УП – за 2018/19г – 6 

лекционни потока и 49 групи -  

Лекции на български и английски език до 36 уч.ч. 

Упражнения на български и английски език до 588 уч.ч.: 

- Доц.д-р Х. Шивачев 

- Проф.д-р Р. Дребов 

- Д-р К. Думанов 

- Доц.д-р П. Дойнова 

- Д-р Н. Толекова 

- Д-р Ц. Георгиев 

 

12. За катедра по обща медицина - ОПЛ по учебна програма поемат 5 дни от 

преддипломния стаж по обща медицина – 840 уч.ч. общо за групата: 

- Д-р Н. Манолов – ДКЦ Дружба 

- Д-р В. Аговски- ДКЦ Студентски град 

- Д-р С. Ангелова - ДКЦ Студентски град 

- Д-р М. Стойчева - ДКЦ Студентски град 

- Д-р Д. Колева - ДКЦ Дружба 

- Д-р П. Петкова – ДКЦ Александровска 

 

13. За катедра по педиатрия - Д-р М. Иванова – Кръстанова - За студентско 

обучение на български език до 96 уч.часа и студентско обучение на английски 

език до 96 уч.часа 

 

14. За катедра по АГ - 
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- Доц.д-р Б. Славчев -За преподаване на български и английски език - лекции, 

упражн.,участие в семестриални и държавни изпити общо до 420 уч.ч 

- Д-р Н. Петракиева - За упражнения на български и английски език общо до 

500 уч.ч. 

- Д-р Д. Митев- За упражнения на български и английски език общо до 500 

уч.ч. 

 

15. За катедра по обща и клинична патология - За преподаване на български и 

английски език – лекции, упражнения и участие в изпити до 1560 уч.ч. на 

преподавател: 

- Проф. д-р Ц. Бошнакова-Празникова дмн,  

- Д-р Д. Желева, бивш асистент, лекар към КОКП, УМБАЛ „Александровска” 

- Д-р В. Тихчев, бивш асистент от УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ. 

- Д-р Р. Гочева, лекар към КОКП, УМБАЛ „Александровска”  

- Д-р Я. Топалов, лекар към КОКП, УМБАЛ „Александровска”  

-  Д-р Н. Терзиева, лекар към КОКП, УМБАЛ „Александровска”  

- Д-р А. Карамфилова, специализант към КОКП, УМБАЛ „Александровска”  

- Д-р Т. Петкова-Найденова, специализант към КОКП, УМБАЛ 

„Александровска”. 

 

 ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

1.  За Катедрата по фармакология и токсикология – един главен асистент и двама 

асистенти; 

2. За Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един доцент, един 

главен асистент и един асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 

двама  асистенти на база СБАЛАГ „Майчин дом“, един асистент на база УМБАЛ 

„Св.Анна“, един асистент на база СБАЛББ „Св.София“, един доцент и един 

асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

3. За Клиничен център по ендокринология и геронтология - един доцент по 

ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“; 

4. За Клиничен център по алергология - трима асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

5.  За Катедрата по офталмология - двама професори на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

6. За Клиничен център по белодробни болести относно обявяване на конкурси за:  

един асистент, двама главни асистенти и един доцент на база СБАЛББ 

„Св.София“; 

7. За Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене - един главен асистент; 

8. За Клиничен център по гастроентерология - трима професори на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ“; 

9. За Катедрата по физикална медицина  и рехабилитация - един асистент на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

10. За Катедрата по психиатрия и медицинска психология - един доцент по 

психиатрия на база УМБАЛ „Александровска“; 

11. За Катедра по неврология - двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

12. За Катедра по АГ - трима асистенти на база  СБАЛАГ „Майчин дом“; 

13. За катедра по обща и оперативна хирургия – един главен асистент на база 

УМБАЛ „Александровска“; 
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14. За Катедрата по неврохирургия - двама асистенти, двама доценти и един 

професор   на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“; 

15. За Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология - един професор и седем асистенти на  база УМБАЛ „Царица Йоанна 

– ИСУЛ“; 

16. За катедра по педиатрия – един главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

 ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

2.1.ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

медицинска физика за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика, 

обнародван в ДВ бр. 58/13.07.2018 г. Комисията за преглед на документите е 

установила, че документите на: И.Атанасов, дф (общ брой публикации – 22, с IF – 15)и 

Т. Богданов(общ брой публикации – 16, с IF – 4) отговарят на изискванията и 

критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допускат до участие в 

конкурса. 

Вътрешни членове 

Акад.проф. Б. Тенчов, дбн–Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-София 

Доц. П. Узунова, дф - Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-София 

Доц. И. Антонов, дф - Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-София 

Външни членове 

Проф. С. Рибаров, дбн – пенсионер 

Проф. М. Ненчев, дфн – Технически университет - София 

Резервни членове 

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

Доц. А. Гизбрехт, дф – БАН – външен член 

Технически сътрудник: Д. Петкова. 

 

2.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на З. Хамуде, задочен докторант към Катедра по 

медицинска генетика. 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. Чл. кор. проф. д-р Д. Тончева, дбн - Катедра по медицинска генетика към МУ-

София; 

2. Проф. д-р С. Лалчев, дм – пенсиониран преподавател по- малко от 5 год., 

Катедра по медицинска генетика към МУ-София; 

3. Проф. д-р В. Стоянова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. М. Оджакова, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

5. Доц. С. Димов, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Хаджидекова, дм - Катедра по медицинска генетика към МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Симеонова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. Сена Карачанак – Янкова, дб. 

Дата на защита: 03.12.2018 г. 

 

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

Мухтарова, редовен докторант към Катедра по медицинска микробиология. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав /биологични 
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специалности/: общ брой публикации – 5, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Р. Марковска-Давидкова, дм - Катедра по медицинска микробиология 

към МУ-София; 

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

София; 

3. Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

4. Проф. д-р Г. Лазарова, дмн – Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р И. Иванов, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

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

Технически сътрудник – В. Паскова. 

Дата на защита: 03.12.2018 г. 

 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

3.1. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: Д-р И. Лютаков – редовен 

докторант към Клиничен център по гастроентерология  от „Микрископски колит – 

клинично значение и терапевтични възможности” на „Клинична оценка и биомаркери 

при пациенти с хронична диария дължаща се на микроскопски колит, синдром на 

дразнимото черво и хронични възпалителни заболявания на червата в ремисия”. 

 

3.2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р С. Точев, редовен докторант към Катедра по обща медицина, считано от 

14.04.2018 г. 

 

- Д-р А. Величкова-Петрова, редовен докторант към Катедра по обща медицина, 

считано от 15.04.2018 г. 

 

3.3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: Д-р К. Нинов – редовен докторант към 

Катедра по неврохирургия, за срок от четири месеца поради семейни причини, считано 

от 20.08.2018 г. 

 

3.4. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

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

ръководител на д-р Г. Иванова, редовен докторант, към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология, се предлага д-р Иванова да бъде отчислена без право 

на защита поради  невъзможността й за изпълнение на задълженията по индивидуалния 

план. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р А. Гудев, дмн, научен ръководител на д-р Л. Шопов, 

редовен докторант, с краен срок  07.03.2018 г., към Катедра по спешна медицина, се 

предлага д-р Шопов да бъде отчислен без право на защита поради  неизпълнение на 

задълженията по индивидуалния план и просрочен законов срок. 
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- Във връзка с доклад от проф. д-р Е. Паскалев, дмн, ръководител на Клиничен център 

по нефрология относно д-р Я. Цветкова, редовен докторант, прекъснала по сем. 

причини с краен срок до 01.05.2018 г., към Клиничен център по нефрология, се 

предлага д-р Цветкова да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на 

задълженията по индивидуалния план и просрочен законов срок.  

 

- Във връзка с доклад от доц. д-р Ж. Карагьозова, дм, научен ръководител на д-р И. 

Ибрям, редовен докторант, с краен срок  07.01.2018 г., към Катедра по спешна 

медицина, се предлага д-р Ибрям да бъде отчислен без право на защита поради  

неизпълнение на задълженията по индивидуалния план и просрочен законов срок. 

 

4. РАЗНИ: 

 

- 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 19.09.2018 г. ФС реши с мнозинство да премине на 

постоянен трудов договор: 

1. ас. д-р В. Воденичаров, дм, Катедра по хигиена, медицинска екология и 

хранене, защитил дисертационен труд на 27.08.2018 г.; 

2. ас. д-р М. Христов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, защитил 

дисертационен труд на 22.06.2018 г.; 

3. ас. д-р М. Николова, дм, Катедра по хигиена, медицинска екология и 

хранене, защитила дисертационен труд на 10.09.2018 г. 

 

- ФС реши с мнозинство: 

Във връзка с преподаването по онкология, проф. д-р П. Троянова да премине от състава 

на Клиничен център по гастроентерология на вакантно щатно място в състава на 

Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база 

УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

- Във връзка  с  доклад от инж. И. Велинов, Директор на РТБ, МУ-София и 

предложение на Деканския съвет ФС на МФ реши  да се отпуснат  6500 лв. с 

ДДС  за автоматична стационарна мултимедийна система за онагледяване на 

учебния процес в аулата на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”.  

 

- ФС гласува с мнозинство следното решение на Комисията за разпределение на 

средствата за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската 

дейност на Медицински факултет при МУ-София, съгласно Протокол № 

6/18.09.2018 г.:  

Във връзка с  доклад от чл. кор. проф. Л. Трайков, ръководител на Катедрата по 

неврология и акад. Проф. Д-р И . Миланов, изпълнителен директор на УМБАЛНП “Св. 

Наум” относно отпускане на допълнителни средства за доокомплектовка на 

барокамера, за чието закупуване беше взето решение на заседание на Комисията за 

разпределение на средствата на 08.03.20108 г. с Протокол № 4 и предложение на 

Деканския съвет ФС на МФ реши  да се отпуснат  150 000 лв. с ДДС  за 

доокомплектовка на барокамера “О2”.  
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- Във връзка  с  доклад от доц. Буланов, заместник декан по УД на МФ и 

предложение на Деканския съвет ФС на МФ утвърди: 

1. Предложените от катедрите на МФ избираеми курсове/модули и факултативни 

курсове за 2018/19 учебна година; 

2. Програма за летните учебни практики, 

Списъците, на които са приложени към доклад от доц. Буланов с вх. № 5215/13.09.2018 

г. и са неделима част от настоящия протокол. 

 

- Във връзка  с  доклад от доц. Буланов, заместник декан по УД на МФ и 

предложение на Деканския съвет ФС на МФ утвърди: 

Образец на  „Протокол за проведен преддипломен стаж по …….“ – за 

дисциплините „Спешна медицина“ и „Обща медицина“, 

Приложен към доклад от доц. Буланов с вх. № 5231/14.09.2018 г. и е неделима част от 

настоящия протокол. 

 

- Проф. Танкова запозна ФС с някои от промените в ПУРПНСЗАДМУС, приети 

на АС на 18.09.2018 г. на основание § 43 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗРАСРБ.   

  

 

 

  
Протоколирал:                                            

 Я. Стойчева                                                            
 

 


