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П Р О Т О К О Л   №  14 

                                            

 

 

  Днес, 20.07.2017 г. Факултетният съвет на Медицински факултет 

проведе конферентно заседание при следния дневен ред: 

 

1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4. РАЗНИ 

- Предложение за разпределение обучението по лекционни потоци 

и студентски групи през уч. 2017/18 г.; 

- Гласуване на отчетената наднормативна натовареност по катедри 

и клинични центрове; 

- Допълнение към ВПРЗ на МФ; 

- Промяна на името на катедра по ССХ; 

- Решение във връзка с молба от Амбуя Сарванандан, студентка по 

медицина, фак. № 5715 и решение на Декански съвет.   
 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред  

1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.1. ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

-  Доц. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дбн 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 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната 

специалност „Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия. 

-   Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн след решение на научното 

жури със 7 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за 

заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в катедра по 

неврология на база УМБАЛ „Александровска“. 
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-   Гл. ас. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, 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 „Неврология” в катедра по 

неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“. 

 

-   Гл. ас. д-р Румяна Николова Кузманова, 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 „Неврология” в катедра по 

неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“. 

 

-   Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, 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 „Неврология” в катедра по 

неврология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

-  Ас. д-р Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова, 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 „Неврология” в 

катедра по неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“. 

 

-  Ас. д-р Милка Иванова Дикова, 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 СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“. 

 

- Ас. д-р Иво Николаев Сираков, двм 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 „Микробиология” в катедра по 

медицинска микробиология. 
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- Ас. д-р Николай Златков Кълвачев, 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 „Микробиология” в катедра по 

медицинска микробиология. 

 

 

-  Д-р Моника Иванова Шумкова 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 

„Кардиология” в катедра по вътрешни болести  на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

-  Д-р Ваня Маринова Грозева 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 „Св. Иван 

Рилски“. 

-    Д-р Калина Николаева Колева след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” в катедра по 

фармакология и токсикология. 

-  Д-р Ангел Николаев Арабаджиев след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Обща хирургия” в катедра по хирургия  на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

-  Д-р Мохамед-Набил Мохамед Юсеф Хаят Неко 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” 
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и научната специалност „Обща хирургия” в катедра по хирургия  на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

 

-  Д-р Михаела Сашова Димитрова-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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия  на база 

СБАЛББ „Проф. Иван Митев“. 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

ФС избра за хонорувани преподаватели за уч. 2017/18 г.: 

1.2.1. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

- Д-р Теодора Константинова Ячева- за преподаването по клинична 

лаборатория до 510 уч. ч. за упр. на бълг. ез. и СДО 

- Д-р Ирена Димитрова Иванова- за преподаването по клинична 

лаборатория до 510 уч. ч. за упр. на бълг. и англ.ез. 

- Д-р Невена Гешева – за преподаването по клинична имунология 

до 352 уч. ч. 

- Проф. д-р Камен Николаев Цачев – за гост-преподавател. 
1.2.2. За катедра по клинична фармакология и терапия  

- д-р Венцислава Любомирова Каменова – до 259 уч. ч. за упр. на 

бълг. и англ. ез. 

1.2.3. За катедра по фармакология и токсикология  

- проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн – за лекции, упр. 

на бълг. и англ. ез. и участие в изпити до 116 уч. ч. 

1.2.4. За катедра по медицинска генетика  

- д-р Марта Григорова Михайлова-Христова- за упр. на бълг. и 

англ. ез. до 331 уч. ч. 

1.2.5. За катедра по биология- до 618 уч. ч. на преподавател: 

- Владислав Владимиров Лазаров – за упр. на бълг. и англ. ез. 

- Доц. д-р Иван Димитров Буланов – за упр. на бълг. ез. 

- Гл. ас. Румяна Петрова Коларова-Колева– за упр. на бълг. ез. 

- Ст.н.с.IIст. Мария Иванова Стаменова– за упр. на бълг. ез. 

- Ст.н.с.IIст. Маргарита Нешова Анчева– за упр. на бълг. ез. 

- Проф. д-р Недка Любомирова Трифонова– за упр. на бълг. ез. 

 

По втора точка от дневния ред ФС избра следните  

      2. НАУЧНИ ЖУРИТА 

2.1.  ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на Д-р Невена Бранимирова  Гергинова, 

редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, отчислен с право на 
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защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 

състав /предклинични 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 Борис Илиев Богов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

3. Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн – МУ-Варна, , 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Режина Жак Джераси, дм – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“, /външен член/; 

3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 11.10.2017 г. 

 

2.2.  ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО 

ЖУРИ на: 

-  Владислав Владимиров Лазаров, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по биология. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав /предклинични специалности/: общ брой 

публикации – 3, от които с импакт фактор - 2, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - Диканарова, дм - 

Катедра по биология към МУ-София 

2. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб - Катедра по биология към МУ-

София 

3. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – СУ „ Свети Климент 

Охридски“, /външен член/; 

4. Доц. Мария Иванова Стаменова, дб – БАН, /външен член/; 

5. Доц. Маргарита василева Моллова, дб – БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм - Катедра по биология 

към МУ-София 
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2. Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Николай Йорданов Младенов. 

Дата на защита: 02.10.2017 г. 

 

-  д-р Силвия Михайлова Новакова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Клиничен център по алергология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на  академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 11, от които с импакт фактор - 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм – Клиничен център по 

алергология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм – Ръководител 

Клиничен център по алергология към МУ-София; 

3. Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов,дмн – БАН, /външен 

член/; 

4. Доц. Ваня Маринова Цветкова-Вичева, дм– МУ-Плевен, /външен 

член/; 

5. Доц. Георги Стоянов Николов, дм– НЦЗПБ-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, дмн – пенсионер, МУ-

Варна /външен член/; 

2. Доц. Соня Методиева Генова, дм– Пирогов, /външен член/; 

Технически сътрудник – Венета Цветкова Ранева. 

Дата на защита: 22.11.2017 г. 

 

По трета точка от дневния ред  ФС реши: 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

3.1. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р Деница Гошева Димитрова – редовен докторант към Клиничен 

център по белодробни болести, която е назначена на трудов договор, 

считано от 01.08.2017 г. 

- Д-р Диана Иванова Христова – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, която е назначена на трудов договор, считано 

от 01.08.2017 г. 

 

3.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 
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- Д-р Борислав Деянов Колев – задочен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия, за срок от една година поради необходимост от 

допълнително време за обработка на статистическите данни, считано от 

18.04.2017 г. 

 

3.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

 

- Д-р Иван Цветанов Вълков, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, считано от 18.04.2017 г. 

 

3.4. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

 

- Във връзка с доклад от доц. д-р Атанас Йонков, дм, научен ръководител 

на д-р Борис Милков Борисов, задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, с краен срок до 10.04.2016 г. , се предлага д-р 

Борисов да бъде отчислен без право на защита поради неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов срок. 

 

3.5. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕН СРОК: 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Снежина Василева, дм, научен 

ръководител на д-р Усман Белло, задочен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология,  се предлага д-р Бело да бъде отстранен 

поради неплащане на дължимите годишни такси за обучението му. 

Докторантът се отстранява до заплащане на дължимите такси за 

докторантурата. 

 

3.6. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ за придобиване на ОНС „Доктор“:  

- Д-р Мария Бранимирова Стоянова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Импулсивност и меки неврологични 

белези при БАР”. 

Дата на защитата: 23.06.2017 г. 

- Д-р Елена Живкова Пирнарева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Асфиксия при интраутеринна редардация 

на плода – кардиографски и ултразвукови методи за диагноза”. 
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Дата на защитата: 05.07.2017 г. 

- Д-р Вера Евгениева Стаменова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология 

Клиничен център по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Протеинурия при бъбречно 

трансплантирани пациенти”. 

Дата на защитата: 27.06.2017 г. 

- Савина Савчева Тинчева 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Генетично охарактеризиране на автозомно 

рецесивни неврологични и невромускулни заболявания в България: 

Пиридоксин зависима епилепсия и миотония конгенита тип Бекер”. 

Дата на защитата: 03.07.2017 г. 

- Д-р Ваня Валентинова Денева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Миастенни кризи – диагностика, 

мониториране и съвременни терапевтични подходи”. 

Дата на защитата: 07.06.2017 г. 

- Д-р Николай Симеонов Даков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Приложение на селективната лазерна 

трабекулопластика при лечението на глаукомите”. 

Дата на защитата: 14.07.2017 г. 

- Д-р Биляна Красенова Петрова – Узунова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Дебелина на роговицата при деца”. 

Дата на защитата: 14.07.2017 г. 

- Д-р Албена Венциславова Симеонова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Рефракция при деца до 3 – годишна 

възраст”. 

Дата на защитата: 14.07.2017 г. 



 

9 

 

 

ФС взе следните решения по 

 4. РАЗНИ: 

4.1. Решения, свързани с учебната дейност 

4.1.1. Във връзка с решение на ФС от 29.06.2017г за преструктуриране на 

студентските групи и лекционни потоци за учебната 2017/18 година и в 

съответствие с предложения изготвени от Студентския съвет и 

представители на АСМБ, ФС реши разпределението на българските 

студенти и чуждестранните студенти, обучаващи се на български език в 

групи и потоци за учебната 2017/18 година е както следва: 

I курс – 20 – 22 студентски групи, съобразно броя на приетите студенти; 

лекции в 1 лекционен поток /при очакван прием 200 студенти/ 

 

II курс – 32 групи; лекции в 1 лекционен поток /292 студенти в курса/ 

 

III курс  – 32 групи; лекции в 1 лекционен поток /307 студенти в курса/ 

 

IV курс – 24-28 групи; лекции в 3 лекционни потока /258 студенти в 

курса/ 

V курс – 29 групи; лекции в 3 лекционни потока /263 студенти в курса/ 

 I поток: 1-10 гр 

II поток: 11-20 гр 

III поток: 21-29 гр 

VI курс – 24 групи; лекции в 3 лекционни потока /241 студенти в курса/. 

I поток: 1-8 гр 

II поток: 9 - 17 гр 

III поток: 18 -24 гр 

4.1.2. В съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на  

преподавателите в МУ – София за една учебна година“ от Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната 2016/17 г, съобразявайки се с 

правилата за определяне натовареността на преподавателите в МФ, 

Учебният отдел на Деканата изготви справки за аудиторната заетост на 

преподавателите по учебен план, съответно и наднормативни часове, 

съгласно утвърдената на ФС от 2009г методология. При изготвяне на 

справките се използва допълнителна информация, както следва: 

 
- Учебни планове на ФДМ и ФФ; 

- Данни за брой студенти и студентски групи по курсове – от ФДМ; ФФ; отдел 

чуждестранни студенти; отдел български студенти; 

- Графици за учебни занятия; 

- Поименно щатно разписание, както и движението на преподавателския състав; 
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- Данни за аудиторна заетост от следдипломно обучение за календарна 2016г (от 

01.01.2016г до 31.01.2016г) от отдел СДО. С доклад вх.№3448/21.06.2017г. 

отдела предостави информация за поименно разпределение на часовете за 

хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Към справките за 

натовареността на всяко учебно звено, са приложени копия от писмата на 

катедрите и клиничните центрове, в които е предоставена информация за това 

разпределение; 

- Доклади от ръководител Катедра вътрешни болести вх. №№ 1133/01.03.2017г и 

2704/12.05.2017ги ръководител Катедра хирургия вх. № 2388/25.04.2017г за 

разпределение на лекциите, практическите занятия  и изпитите в ІV, V и VІ 

курсове по бази; 

- Информация за хонорувани  и гост-преподаватели  по катедри, както и 

отработените от тях учебни часове. 

 

ФС ПРИЕ СЛЕДНИЯ 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИЯ УЧЕБЕН 

ПЛАН:  

В края на учебната 2016/17 година, след анализ на резултатите от 

учебната дейност на  катедрите в структурата на Медицински факултет, 

може да се обобщи следното: 

 

1.  29  катедри /КЦ/ имат наднормативни часове за 

хоноруване/изплащане, както е показано в таблица 1. 
Таблица 1. Аудиторна заетост  и наднормативни часове за хоноруване/изплащане по 

учебен план уч. 2016/17г 

  

 

Катедра /КЦ/ 

Обща аудиторна заетост 

по УП (студентско обучение 

на български и английски език 

и СДО регистрирано за 

календарна 2016г) 

Наднормати

вни часове за 

изплащане 

по УП (общо 

за 

хабилитирани и 

нехабилитиран

и) 

 

Хабилитира

ни 

 

Нехабилити

рани  

1 Биология 2204 7105 121 

2 Анатомия, хистология и ембриология 3179 24312 9395 

3 Медицинска химия и биохимия - химия 1234 4600 276 

4 Физиология 1515 10988 1416 

5 Медицинска микробиология 1439 5924 1877 

6 Патофизиология 1080 4808 1031 

7 Фармакология и токсикология 1101 6671 206 

8 Пропедевтика на вътрешните болести 1783 10171 2819 

9 Обща и оперативна хирургия 1525 5989 1551 

10 Образна диагностика 1037 3257 320 

11 Оториноларингология 1018 4483 653 

12 Хигиена, медицинска екология и хранене 2003 7216 2643 

13 КЦ Професионални болести 578 2597 320 

14 Обща медицина 1202 3382 1584 

15 Обща и клинична патология 1503 8970 2890 

16 Акушерство и гинекология 3086 16184 6838 
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17 Дерматология и венерология 1277 4249 713 

18 КЛКИ – клнична лаборатория 1156 4593 1429 

 КЛКИ – клнична имунология 587 1056 75 

19 Урология 1446 2471 207 

20 Педиатрия 2286 15427 8082 

21 Физикална медицина и рехабилитация 990 2025 966 

22 Инфекциозни бол.,мед.паразитол.и 

троп.мед. 

1426 4708 1811 

23 Епидемиология 1420 3446 932 

24 Съдебна медицина и деонтология 865 2928 357 

25 Вътрешни болести 2544 15416 1450 

26 КЦ Ендокринология 947 2926 315 

27 КЦ Гастроентерология – к-ка гастроентерол. 485 2969 909 

28 КЦ белодробни болести – гръдна хирургия 209 1818 39 

29 Хирургия 1446 10721 5507 

 Общо учебни часове по учебен план за уч.2016/17г и СДО 2016г   56732 

 

ФС взе решение: 

- Възнагражденията за наднормативна натовареност на 

преподавателите от 29 катедри и клинични центрове за учебната 2016/2017 

г. в размер на 695 534,60лв. /Шестстотин деветдесет и пет хиляди 

петстотин тридесет и четири лева и 60 ст./ да бъдат изплатени през м. 

август 2017 г. 

Средствата в размер на 148 481,68 лв.  са предоставени от 

Министерството на здравеопазването чрез Ректората на Медицински 

университет за следдипломно обучение на специализанти. 

Средствата в размер на 547 052,92 лв. са от собствени приходи на 

Медицински факултет – Деканат. 
 

2. В съответствие с изискванията на т.8 от р-л XVI „Нормативи за  

учебната заетост на преподавателите в МУ – София за една учебна година“ 

от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2016/17 г, в 11 

катедри /КЦ/ реализираните наднормативни часове на част от редовния 

преподавателски състав (хабилитирани или нехабилитирани) не покриват 

поднормативната натовареност на останалите редовни преподаватели, 

както е показано в таблица 2. 
Таблица 2. Аудиторна заетост и общо за катедрата поднормативни часове по учебен 

план уч. 2016/17г 

  

 

Катедра /КЦ/ 

Обща аудиторна заетост по 

УП (студентско обучение на 

български и английски език и 

СДО регистрирано за 

календарна 2016г) 

Поднормат

ивни 

часове по 

УП (общо за 

хабилитиран

и и 

нехабилитир

ани) 

 

Хабилитира

ни 

 

Нехабилити

рани  

1 Медицинска физика и биофизика 2399 8698 -1049 
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2 Медицинска генетика 711 2154 -81 

3 КЦ Нуклеарна медицина, ЛЛМО 899 2249 -394 

4 Офталмология 1389 3948 -1137 

5 Клинична фармакология и терапия 720 1812 -128 

6 Психиатрия и медицинска психология 2094 4016 -626 

7 Спешна медицина 329 4876 -405 

8 Неврохирургия 435 2217 -206 

9 КЦ Алергология 524 1173 -445 

10 КЦ нефрология - хемодиализа 68 920 -15 

11 Сърдечно-съдова хирургия 2501 2429 -769 

12 Катедра МХБХ – медицинска биохимия 1404 461 -124 

 

3. Катедрите с поднормативна натовареност по учебен план уч. 

2016/17г за хабилитирани и нехабилитирани са представени в таблица 3. 

Таблица 3. Аудиторна заетост и поднормативни часове по учебен план уч. 2016/17г 

за хабилитирани и нехабилитирани. 

  

 

Катедра /КЦ/ 

Обща аудиторна заетост по 

УП (студентско обучение на 

български и английски език и 

СДО регистрирано за 

календарна 2016г) 

Поднорма

тивни 

часове по 

УП (общо 

за 

хабилитира

ни и 

нехабилити

рани) 

 

Хабилитира

ни 

 

Нехабилити

рани  

1 Неврология 1560 6374 -2040 

2 Ортопедия и травматология 883 3784 -1273 

3 Анестезиология и интензивно лечение 780 3853 -5449 

4 КЦ Гастроентерология – к-ка хирургия 584 1768 -208 

5 КЦ нефрология 205 2625 -692 

6 КЦ белодробни болести - пулмология 810 4396 -509 

 

4.2. ФС прие допълнение към вътрешните правила за работната 

заплата/ВПРЗ/ на Медицински факултет, както следва: 
Раздел четвърти: Определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения  

Към Чл. 12. да се добави: 

  9. Полагащите се възнаграждения за участие в провежданото обучение по ВСД 

/високоспециализирани дейности/ в медицината на преподаватели , работещи по трудов 

договор с Медицински факултет при Медицински Университет - София се изплащат 

като „еднократно допълнително възнаграждение” към заплатата. 

10. Възнагражденията  на преподавателите, участвали в провежданото обучение  

по ВСД /високоспециализирани дейности/ в медицината се определят в размер на 40% 

от постъпилите средства съгласно заповед №РК36-332/09.08.2010г. на МУ – София и 

поименна справка, изготвена от МУ – София Ректорат. 

  

Раздел осми: Заключителни разпоредби 

Нов: 

§  5. Настоящите допълнения на ВПРЗ на Медицински факултет към Медицински 

Университет –София влизат в сила от 01.07.2017г.    
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 4.3. Предлага на АС да бъде променено името на „Катедра по сърдечно-

съдова хирургия“, както следва: „Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология“ 

 

4.4.ФС утвърждава решението на Деканския съвет да се разреши на 

студентката по медицина VI курс Амбуя Сарванандан да отработи без 

допълнително заплащане пропуснатия държавен стаж поради сериозно 

заболяване. 

ФС реши да освободи от заплащане такса-обучение за преддипломен  

стаж за уч. 2016/17 г. Амбуя Сарванандан (ф.№ 5715) поради тежко заболяване. 

 

ПОДПИСИ: 
 

 

Председател:   

 

 

1. Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов – Декан на МФ,  
ръководител кат. мед. микробиология 

 

 

Членове: Хабилитирани 

 

Предклинични и профилактични 
  

1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев –  
Ръководител Катедра по химия и биохимия 
2. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев –  
Ръководител Катедра по физиология 
3. Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова –  
Ръководител Катедра по биология 

4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров –  
Ръководител Катедра по хигиена и екология 

5. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова –  
Ръководител Катедра по анатомия и хистология 

6. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова –  
Катедра по мед. микробиология 

7. Доц. д-р Албена Първанова Тодорова-Георгиева –  
Катедра по химия и биохимия 

8. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова –  
Катедра по мед. генетика 

 

Терапевтични катедри и клинични центрове 
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1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова –  
Ръководител Катедра по психиатрия 

2. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров –  
Ръководител КЦ по гастроентерология 

3. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев –  
Ръководител КПВБ 

4. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева –  
Ръководител Катедра по дерматология и венерология 

5. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова –  
Ръководител Клиничен център по ендокринология и геронтология 

6. Проф. д-р Рашо Колев Рашков –  
Катедра по вътрешни болести 

7. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска –  
Клиничен център по нефрология 

8. Проф. д-р  Васил Георгиев Хаджидеков –  
Ръководител Катедра по образна диагностика 

9. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова –  
Катедра по неврология 

 

Хирургични катедри и клинични центрове  
 

1. Проф. д-р Виктор Борисов Златков –  
Катедра по АГ 

2. Проф. д-р  Георги Тодоров Тодоров –  
Ръководител Катедра по хирургия 
3. Проф. д-р Виолета Димитрова –  
Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия 

4. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев – Ръководител Катедра по анестезиология 

и инт. лечение 

5. Проф. д-р Асен Иванов Николов –  
Ръководител Катедра по АГ 

6. Доц. д-р Красимир Проданов Янев –  
Ръководител Катедра по урология 

7. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов –  
Катедра по обща и оперативна хирургия 

8. Проф. д-р  Ива Тодорова Петкова –  
Ръководител Катедра по офталмология   
9. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов –  
Катедра по хирургия 

 

Нехабилитирани 

 

 1. Гл. ас. д-р Вера Илиева Дамянова –  
 Катедра по медицинска генетика 
 2. Ас. д-р Влайко Емилов Воденичаров –  
 Катедра по хигиена и екология 
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 3. Гл. ас. д-р Константин Савов Гроздев –  
 Катедра по хирургия 

 4. Гл. ас. Силвия Георгиева Календерова-Вълкова –  
 Катедра по мед. химия и биохимия 

 

Докторант 

Валентина Любенова Пейчева –  
Катедра по мед. химия и биохимия 

 

Студенти 

1. Славян Христов Тъмнев, VІ курс 

2. Нези Сашева Низамова,  VІ курс 

3. Омар Худаир Албаяти,  VІ курс 
 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 


