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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 16.03.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

     

І. ФС избра и предлага на АС да утвърди следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, 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 „Гастроентерология” в катедра по вътрешни болести на 

база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

2. Гл. ас. д-р Димитър Рангелов Попов, 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 „Гастроентерология” в катедра по вътрешни болести на 

база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

3. Д-р Радка Кирчева 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 „Нуклеарна медицина” в 

клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

на база УМБАЛ „Александровска”.  

4. Д-р Виктория Лазарова Спасова 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 

„Генетика” в катедра по медицинска генетика. 

5. Д-р Георги Бойков Коруков 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 обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.  

6. Д-р Христо Станев Габъров 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 „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Св. 

Анна”.  

 

ІІ.   ФС избра за хонорувани преподаватели: 
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1. За катедра по анатомия, хистология и ембриология – за уч. 2016/17 г. - за 

участие в изпити на български и английски език на следните избрани хонорувани 

преподаватели: 

- Акад.проф.д-р Владимир Овчаров,дмн 

- Проф.д-р Адриан Палов, дмн 

- Проф.д-р Анастасия Божилова, дмн 

 

2. За катедра по обща и клинична патология - за уч. 2016/17 г. - Лекари към  

УМБАЛ “Александровска“: 

- Д-р Таня Петкова Петкова-Найденова (специализант)- до 120 уч. ч. упр. бълг. ез. 

- Д-р Венелин Венциславов Гетов – до 90 уч. ч. упр. бълг. ез.и 30 уч. ч. упр. англ. ез. 

- Д-р Ралица Евгениева Гочева– до 30 уч. ч. упр. бълг. ез.и 150 уч. ч. упр. англ. ез. 

- Д-р Явор Лазаров Топалов– до 120 уч. ч. упр. бълг. ез.и 60 уч. ч. упр. англ. ез. 

- Д-р Неделина Димитрова Терзиева– до 90 уч. ч. упр. бълг. ез.и 60 уч. ч. упр. англ. ез. 

 

3. За катедра по урология – проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн – за  

уч. 2017/18 г. – за лекции на бълг. и англ. ез. до средната натовареност на 

хабилитираните преподаватели /за уч. 2016/17 г./ и за участие в изпитни сесии. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

1. За катедра по съдебна медицина и деонтология – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

2. За катедра по вътрешни болести – един асистент по нефрология на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“; 

3. За клиничен център по ендокринология и геронтология – четирима главни  

асистенти; 

4. За катедра по хирургия  – двама доценти и двама асистенти на база  УМБАЛ 

„Александровска“; 

5. За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един асистент на база  

УМБАЛ „Александровска“; 

6. За катедра по фармакология и токсикология – един асистент. 

7. За катедра по сърдечно-съдова хирургия хирургия  – един доцент по кардиология 

на база  УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

8. За катедра по неврология – един главен асистент на база  УМБАЛНП „Св. Наум“.  

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

I. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 

1.Д-р Николай Стоянов Стоянов, редовен докторант към Катедра по обща медицина, 

отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм - Катедра по обща медицина към МУ-

София 

2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм - Катедра по обща медицина към МУ-

София 

3. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 
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5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - УМБАЛ „Свети Георги“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

вътрешните болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Технически сътрудник –Димка Костова. 

Дата на защита: 30.05.2017 г. 

 

2.Д-р Елена Светлозарова Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по обща медицина, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм - Катедра по обща медицина към МУ-

София 

2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм - Катедра по обща медицина към МУ-

София 

3. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - УМБАЛ „Свети Георги“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

вътрешните болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Димка Костова. 

Дата на защита: 30.05.2017 г. 

 

3.Десислава Димитрова Игнатова, редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

биохимия към МУ-София; 

2. Доц. Валентин Стойчев Лозанов, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София; 

1. Чл. кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

2. Проф. Маргарита Димитрова Апостолова, дб – ИМБ-БАН, /външен член/; 

3. Акад. проф. Куман Стефанов Куманов, дбн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Владимир Костадинов Нейчев, дб - Катедра по химия и биохимия към 

МУ-София;  

2. Проф. Машенка Борисова Димитрова, дб – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 19.05.2017 г. 

 

4.Д-р Мария Хараламбиева Бенова, редовен докторант към Катедра по офталмология, 

отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-

София 

2. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм - Катедра по офталмология към МУ-

София 

3. Доц. д-р Наталия Христова Петкова - Влахова, дм – пенсионер, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева - Костянева, дм – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм - Катедра по офталмология към МУ-

София 

2. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 09.06.2017 г. 

 

5.Д-р Ирина Ивановна Маркова, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София 

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

гинекология към МУ-София 

3. Проф. д-р Елена димитрова Димитракова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Светлозар Николов Стойков, дм – МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Светла Илиева Божинова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 07.06.2017 г. 

 

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

 

1.Д-р Маргарита Върбанова Ганева, редовен докторант към Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

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

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

София 

3. Доц. д-р Росица Герасимова Митрова, дм – УБ „Лозенец“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София 

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

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 
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Дата на защита: 12.06.2017 г. 

 

2.Д-р Радислав  Венциславов Наков, редовен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм - Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

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

гастроентерология към МУ-София 

3. Доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МВР болница, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

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

Технически сътрудник – Снежина Кирилова Иванова. 

Дата на защита: 06.06.2017 г. 

 

3.Марта Григорова Михайлова, задочен докторант към Катедра по медицинска 

генетика. 

Състав на научно жури: 

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

генетика към МУ-София; 

2. Проф. д-р Стоян Ганчев лалчев, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год, Катедра по медицинска генетика към МУ-София; 

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

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

5. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

към МУ-София; 

2. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. Сена Карачанак - Янкова. 

Дата на защита: 18.05.2017 г. 

 
  УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

ФС Реши: Удължава трудовите договори на: 

1. Проф. д-р  Юлия Борисова Македонска /Джоргова/, дм, кат. по ССХ, родена на 

24.06.1952 г., за първи път, с 27 „да“ от 27 гласували. 

2. Доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм, катедра по образна диагностика, роден 

на 13.10.1951 г., за втори път с 25 „да“  и 2 „не“ от 27 гласували . 

3. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн,   катедра по образна диагностика, 

роден на 08.06.1950 г., за трети път с 26 „да“  и 1 „не“ от 27 гласували . 

4. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн,  клиничен център по белодробни 

болести, роден на 20.06.1951 г., за втори път с 27 „да“ от 27 гласували. 

5. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн,   катедра по патофизиология, 

роден на 23.07.1950 г., за трети път с 23 „да“  и 4 „не“ от 27 гласували. 
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6. Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дм, катедра по неврология, родена 

на 04.05.1951 г., за втори път с 27 „да“ от 27 гласували. 

7. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн,  катедра по спешна медицина, 

родена на 29.06.1950 г., за трети път с 26 „да“  и 1 „не“ от 27 гласували. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

 

- Бушра Набил Ал Хадра – редовен докторант към Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Идентифициране на нови имуногенетични маркери, свързани с процесите на 

стареене” 

Научен ръководител: Доц. Милена Иванова Иванова-Шиварова, дм 

База: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Георги Христов Василев – редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Изследване на показатели, свързани с патогенезата на автоимунни заболявания” 

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

База: Лаборатория по Клинична имунология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Гергана Василева Тодорова-Николова – редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Идентифициране на генетични дефекти, свързани с неефективен имунен отговор 

чрез иновативни технологии” 

Научен ръководител: Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн 

База: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Калина Петева Белемезова – задочен докторант към Катедра по клинична лаборатория 

и клинична имунология 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Мезенхимни стволови клетки и ролята им в имунорегулацията” 

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

База: Лаборатория по Клинична имунология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Кристина Данчева Петкова – редовен докторант към Катедра по обща медицина 

Докторска програма: Обща медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: мн. добър 4.50 

Тема: „Неварикозно кървене – рискови фактори и алгоритми на проследяване” 

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

Научен консултант: д-р Божидар Цветанов Томов, дм 

База: Катедра по обща медицина, УМБАЛ „Св. Анна“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Лора Калинова Андреева – редовен докторант към Катедра по обща медицина 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен  5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Оценка на промените в артериалния еластицитет при артериална хипертония и 

захарен диабет” 

Научни ръководители: Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм и Доц. д-р Васил 

Димитров Велчев, дм 

База: Катедра по обща медицина, УМБАЛ „Св. Анна“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

-Д-р Михаела Георгиева Илчева – редовен докторант към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

 

Тема: „Клинично приложение на позитронно-емисионата томография/компютърна 

томография” 

Научен ръководител: Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм 

База: Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 
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- Д-р Стефан Каменов Милков– редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Невронални и биомаркери за ранна  диагноза за дегенеративни заболявания” 

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

База: Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Рубин Румянов Стоянов– редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.07 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Оценка на авторегулацията на мозъчното кръвообръщение при болни с мозъчен 

инсулт” 

Научни ръководители: Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн и Доц. д-р Добрин 

Йотков Василев, дм 

База: Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Людмил Петров Шопов – редовен докторант към Катедра по спешна  

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

клиничен материал и анализ на получените резултати, считано от 06.03.2017 г. и 

промяна на темата от „Неинвазивна оценка на левокамерна и предсърдна функция и 

сърдечносъдов риск“ на „Съвременни проблеми при инфекциозните ендокардити”. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Вера Евгениева Стаменова, редовен докторант към Клиничен център по 

нефрология, считано от 10.03.2017 г. 

- Д-р Олга Тошкова Славчева-Проданова, редовен докторант към Катедра по 

педиатрия, считано от 28.03.2017 г. 

 

4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

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

за срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 02.03.2017 г. 

 

5. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Мария Георгиева Николова –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по хигиена, медицинска екология и хранене от „Връзка между серумните нива на 25 

(ОН) витамин D и типа затлъстяване или наднормено тегло” на „Проучване на 

серумните нива на 25 (ОН) витамин D  при лица със затлъстяване и наднормено тегло и  

връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели”. 
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- Д-р Инна Димитрова Димитрова – редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология от „Епидемиология на диференцирания тиреоиден 

карцином – създаване на база данни” на „Съвременни характеристики на 

диференцирания тиреоиден карцином”. 

 

- Д-р Гергана Тодорова Иванова – редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология от „Честота на първичен хиперпаратиреоидизъм – 

създаване на база данни” на „Диагностични аспекти на първичния 

хиперпаратиреоидизъм”. 

 

- Савина Савчева Тинчева – редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия от „Неврогенетика” на „Генетично охарактеризиране на автозомно 

рецесивни неврологични и невромускулни заболявания в България: пиридоксин 

зависима епилепсия и миотония конгенита тип Бекер“ 

 

6. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Диана Живкова Въндева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Хранене и диететика 

Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене 

Тема на дисертационния труд: „Нарушения в хранителния статус и метаболитно-

ендокринни показатели при пациенти с тревожни и тревожно-депресивни състояния”. 

Дата на защитата: 28.02.2017 г. 

 

7. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“:  

- Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни маркери за субклинична каротидна 

атеросклероза”. 

Дата на защитата: 15.12.2016 г. 

 

РАЗНИ 

   

1. ФС гласува с мнозинство таксите за продължаващо обучение на специалисти 

с висше медицинско и немедицинско образование, работещи в системата на 

здравеопазването,  които ще бъдат включени в План-разписанието за 2018 г. 

/Раздел XVІІ, т. 21 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2016/2017 г./. Към настоящия момент няма постъпили предложения за промяна в 

актуалните такси и те са както следва:   

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

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 

– 30 лв. на учебен ден 

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

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 
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- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

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

или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

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

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

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, 

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

60 лв. на учебен ден 

  

2. ФС гласува с мнозинство предложение на Деканския съвет:  

Заплащането на хоноруваните преподаватели за проведени семестриални и  

държавни изпити на български език е както следва: на хабилитиран 

преподавател – 11 лв. на учебен час от изпити, а на асистент – 9 лв. на учебен 

час от изпити. Учебните часове реализирани от изпити на български език се 

отчитат съгласно Раздел ХVI от Правилника за подготовка и провеждане на 

учебната 2015/16 г. 

 

       3.  Ежегодни награди за научноизследователска и преподавателска дейност - 2017 

       -    Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в научната 

и преподователската дейност в областта на терапевтичните науки - проф. д-р БОРИС 

ИЛИЕВ БОГОВ, дм, катедра по вътрешни болести; 

       -    Награда на името на проф. Парашкев Стоянов за значителни приноси в научната 

и преподователската дейност в областта на хирургичните науки - проф. д-р ПЛАМЕН 

СЛАВОВ КИНОВ, дмн, катедра по ортопедия и травматология; 

        -    Награда на името на  акад. Димитър Ораховац  за значителни приноси в 

научната и преподователската дейност в областта на фундаменталните науки - проф. 

БОЙЧО ВАСИЛЕВ ЛАНДЖОВ, дм, преподавател в катедра по анатомия, хистология и 

ембриология;  

       -   Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов за значителни приноси 

в научната и преподователската дейност: 

Д-р РУМЯНА БОЙКОВА ДИМОВА-ДРАГАНОВА, дм , асистент в клиничен център 

по гастроентерология и геронтология и 

Д-р ЕЛЕНА РОСЕНОВА АРАБАДЖИЕВА, дм, хоноруван асистент в катедра по обща 

и оперативна хирургия; 

-   Студентската награда на името на проф. Асен Златаров за активно участие в 

научната и изследователската дейност - ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, 

студентка 6 курс. 

 

4. Предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на МУ и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в МУ-София, приложени като неделима част от настоящия 

протокол /Приложение 1/.  

  

 

  

  
Протоколирал:                                         

Я. Стойчева                                                        
 


