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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 18.05.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

     

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

1. Гл. ас. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн 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”. 

2. Д-р Диана Иванова Христова, 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 „Акушерство и 

гинекология” в катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 

дом”.  

3. Д-р Ценка Бонева Бонева, 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”.  

4. Д-р Асен Красимиров Каменов, 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”.  

5. Д-р Димитър Марианов Димитров, 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 сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина”.  

6. Д-р Жерар Рабхат Шабани, 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 сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”.  

7. Д-р Пейо Симеонов Живков, 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 
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направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра 

по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”.  

8. Д-р Пламен Красимиров Кръстев, 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 сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина”.  

9. Д-р Мартин Веселинов Димитров, 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 

„Сърдечно-съдова хирургия” в катедра по сърдечно-съдова хирургия на база 

УМБАЛ „Св. Екатерина”.  

10. Д-р Тихомир Иванчев Христов, 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в катедра по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина”.  

 

ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

– за уч. 2016/17 г. -  За сключване на допълнителни граждански договори – общо 

за групата до 666 уч.ч. (Допълнителните и изплатените учебни часове не 

надвишават разрешените от ФС 4/29.09.2016г.) на следните избрани хонорувани 

преподаватели: 

- Д-р Надя Найденова –Атанасова-180ч 

- Д-р Искра Трифонова Симова – 54ч 

- Д-р Невяна Христова Дървеняшка – 72ч 

- Д-р Ганка Горанова – 36ч 

- Д-р Мариана Тодорова Илиева-Кайтазка – 126ч 

- Д-р Емилия Стефанова Христова – 54 ч 

- Д-р Валери Велев – 144 ч 

2. За катедра по фармакология и токсикология: 
- Радослав Цветанов Клисуров – за уч. 2016/17 г. За упражнения на български 

език – 72 уч.ч.; упр. на англ.език (МФ+ФДМ) – 30 уч.ч.; участие в изпити на 

български език – 15 уч.ч и изпити на английски език – 10 ч. 

- Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова –  за уч. 2016/17 г. За лекции: на 

бълг.ез.- 2ч;англ.ез.-2ч;упражнения: на бълг.ез.-12ч;на англ.език-24ч; изпити 

на бълг.език – 20ч; на англ.език – 15 ч.  

- Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев–  за уч. 2017/18 г. За упражнения на бълг. 

език до средната натовареност на нехабилитирани за уч. 2016/17 г. 

3. За катедра по педиатрия : Д-р Мила Жекова Байчева (Клиника по детска 

гастроентерология) –  за уч. 2016/17 г. За упражнения на бълг. и англ. език до 

380 уч. ч.  

4. За клиничен център по гастроентерология: Д-р Станислав Йорданов Чурчев –

за уч. 2016/17 г. За упражнения на бълг. и англ. език до 467  уч.ч. 
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5. За катедра по физиология: за уч. 2017/18 г. За лекции и упражнения на 

български и английски език до средната натовареност на хабилитирани и 

нехабилитирани за уч. 2016/2017 г.: 

- Доц.  д-р Ангел Димитров Куртев 

- Доц. д-р Бистра Димитрова Стоименова 

- Петя Павлова Маркова 

- Борис Георгиев Кадинов 

- Милена Славчева Михайлова 

6. За катедра по ССХ: за уч. 2017/2018 г.: 

- Д-р Светослав Григоров Димитров -  упр. на бълг. език до 256 уч.ч; упр.на 

англ. език – до 172 уч.ч. 

- Д-р Мирел Петре Терпо – упр. на бълг. език до 56 уч.ч. 

7. За катедра по неврохирургия: за уч. 2016/17 г. – за довършване на обучението 

по неврохирургия, последен цикъл англ. обучение – общо лекции 10 уч.ч. и упр. 

140 уч.ч.: 

- Д-р Деян Мирославов Попов, докторант 

- Д-р Стилияна Илиева Михайлова, докторант 

- Д-р Емануил Страхилов Найденов 

- Д-р Калоян Руменов Габровски 

- Д-р Алла Сабри Уилям 

8.  За обучението по дисциплината „Социална медицина“  на студентите по 

медицина: Проф. д-р Маргарета Николова Мутафова / ФОЗ-Катедра социална 

медицина/ - за уч. 2017/2018 г.- 30 уч.ч. лекции на английски език (25%); 

упражнения 450 уч.ч. (за 10 групи) и изпит на 150 студенти (27% от студентите). 

  
ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

1. За катедра по биология – един асистент; 

2. За катедра по УНГ – двама главни асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

3. За катедра по медицинска генетика – един главен асистент; 

4. За катедра по педиатрия – един професор и един асистент на база клиника по 

ревматология, кардиология и хематология СБАЛДБ „Проф. И. Митев“; 

5. За катедра по ортопедия и травматология – един главен асистент на база УМБАЛ 

„Св. Анна“; 

6. За катедра по офталмология – двама професори и един доцент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

7. За катедра по образна диагностика – един главен асистент на база УМБАЛ“Св. 

Екатерина“ и един асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

8. За катедра по неврология – един главен асистент и един асистент на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 

   ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

I. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по оториноларингология за 

нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“-ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 103/27.12.2016 г. 
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Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата д-р 

Димитър Кирилов Конов, дм, отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн - УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ 

Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център „ИСУЛ“ 

Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Клиники „Торакс“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Соня Върбанова Николова, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Доц. д-р Кирил Георгиев Попов, дм – СБАЛ по Онкология – външен член 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по неврология за нуждите на 

Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни нарушения 

към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.  

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

Соня Иванова Христова-Чакмакова, дм, отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн – МК „Йорданка Филаретова“ към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн - Катедра по неврология към  

МУ-София 

Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски университет  – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по неврология за нуждите на 

Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести – Отделение Б към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.  

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

Теодора Кънчева Чамова, дм, отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:  
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Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Людмил Димитров Йорданов – Мавлов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн - пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – МВР болница – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по неврология за нуждите на 

Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния 

към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.  

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

Румяна Николова Кузманова, дм отговарят на изискванията и критериите на 

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

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Венета Сашова Божинова - Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн – МК „Йорданка Филаретова“ към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по неврология за нуждите 

на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести – Отделение В към 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. 

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

Юлия Йорданова Петрова, дмн, отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 
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Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - пенсионер 

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Проф. д-р Людмил Димитров Йорданов – Мавлов, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по психиатрия за нуждите 

на Катедра по психиатрия и медицинска психология на база Втора психиатрична 

клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. Комисията 

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

Георгиев Хранов, дмн, отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.   Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология 

към МУ-София 

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн – МУ-Варна 

Проф. Ваня Лукова Матанова, дпсн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Петър Маринов Маринов, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА-София 

Резервни членове 

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

психология към МУ-София 

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова – Попова, дм - МУ-Плевен - външен член 

Технически сътрудник: д-р Георги Атанасов Джупанов. 

 

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

хирургия за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия на база Клиника по 

обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидатите д-р Елена Росенова Арабаджиева, дм, и Драгомир 

Данаилов Дарданов,дм  отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатите се допускат до участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн - Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-

София 
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Външни членове 

Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – Аджибадем Сити клиник болница Токуда 

Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – Болница „Доверие“ 

Резервен член 

Доц. д-р Иван Петков Новаков, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Антоанета Манолова Георгиева. 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” /две места/ по педиатрия за 

нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към 

УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите д-р 

Боряна Емануилова Аврамова, дм,  и д-р Мая Николова Йорданова, дм отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се допускат до 

участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм – пенсионер по-малко от 5 год. 

към Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Марияна Ценова Маринова, дм – пенсионер по-малко от 5 год. към Катедра по 

педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Владимир Спасов Попниколов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм - МУ-Пловдив 

Доц. д-р Росица Герасимова Митрова – Пеева, дм - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

9. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по оториноларингология за 

нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“-ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. 

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

Орлин Василев Стоянов, дм отговаря на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - Катедра по УНГ болести към МУ-София  

Проф. д-р Иван Йорданов Чалъков, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. 

към Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Проф. д-р Досю Иванов Досков, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм – Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн - УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ 

Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център „ИСУЛ“ 

Резервни членове 
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Проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн- Катедра по УНГ болести към МУ-

София  

Проф. д-р Александър Вълков Вълков, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

10. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по педиатрия за 

нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и 

генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. 

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

Мохамед Кадъм, дм отговаря на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм – пенсионер по-малко от 5 год. 

към Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева - Тзавелла, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Външни членове 

Доц. д-р Богдана Василева Петрова - Клисарска, дм – пенсионер 

Проф. д-р Владимир Борисов Пилосов, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

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

Доц. Мария Борисова Иванова, дх - СУ „Св. Климент Охридски“ – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

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

инфекциозни болести за нуждите на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 

21/10.03.2017 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че: 

- документите на кандидата Нина С. Янчева-Петрова, дм,  отговаря на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса.  

- документите на кандидата Димитър Т. Страшимиров, дм,  не отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса – няма 

публикация с импакт фактор, и кандидатът не се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

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

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология 

и тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Райничка Петрова Михайлова, дм – ВМА-София 

Резервен член 

Доц. д-р Георги Тодоров Попов, дм – ВМА-София 

Технически сътрудник: д-р Трифон Костадинов Вълков. 
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12. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по биохимия за нуждите 

на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска биохимия“, 

обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидата доц. Албена П. Тодорова, дбн, отговарят на изискванията 

и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в 

конкурса.    

Състав на научно жури:  

Вътрешни членове 

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

към МУ-София 

Проф. Алексей Славков Савов, дб - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН 

Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева – Абаджиева, дм – пенсионер 

Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. д-р Емил Георгиев Симеонав, дмн– пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София 

Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм – МУ-Варна – външен член 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

 

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

диагностика за нуждите на Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата 

Станимир Ст. Сираков, дм, не отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса – няма публикация с импакт фактор, 

и кандидатът не се допуска до участие в конкурса, поради което не се гласува и състав 

на научно жури за конкурса. 

 

14.  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по педиатрия за нуждите 

на Катедра по педиатрия на база   Клиника по ендокринология, диабет и генетика към 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 21/10.03.2017 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите гл. ас. 

д-р Маргарита Алексиева Аршинкова, дм,  не отговарят на изискванията и критериите 

на ПУРПНСЗАДМУ-София за участие в конкурса – няма 5 публикации с импакт 

фактор /представила е 4/ и няма 20 цитирания/представила е 9, от които 5 – в 

български и 4 – в чуждестранни източници/, и кандидатът не се допуска до участие в 

конкурса, поради което не се гласува и състав на научно жури за конкурса. 

 

II. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

 

1.Д-р Диана Младенова Йорданова, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 
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– 3, от които с импакт фактор - 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София 

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

гинекология към МУ-София 

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

4. Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм – Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 19.07.2017 г. 

 

2.Д-р Албена Венциславова Симеонова, задочен докторант към Катедра по 

офталмология, отчислен с право на защита. 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. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм - Катедра по офталмология към МУ-

София 

2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

3. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – Тракийски Университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

5. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – Болница „Визус“, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р Цветомир Иванов Маринов, дм – I ГБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 14.07.2017 г. 

 

3.Д-р Биляна Красенова Петрова - Узунова, задочен докторант към Катедра по 

офталмология, отчислен с право на защита. 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. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм - Катедра по офталмология към МУ-

София 

2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

3. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – Тракийски Университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

5. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – Болница „Визус“, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

2. Доц. д-р Цветомир Иванов Маринов, дм – I ГБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 14.07.2017 г. 

 

4.Д-р Николай Симеонов Даков, задочен докторант към Катедра по офталмология, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 7, от които с 

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

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р Борислав Михайлов Кючуков, дм - Катедра по спешна медицина към 

МУ-София 

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

4. Доц. д-р Наталия Христова Петкова - Влахова, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

2. Георги Йорданов Йорданов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова. 

Дата на защита: 14.07.2017 г. 

 

5.Д-р Михаела Сашова Димитрова - Младенова, редовен докторант към Катедра по 

педиатрия, отчислен с право на защита. 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 Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм – пенсионер по-малко от 5 

год. към Катедра по педиатрия към МУ-София 

2. Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

3. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Богдана Василева Петрова - Клисарска, дм – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Даниел Илиев Илиев, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

2. Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова – Петрова, дм – пенсионер, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 05.10.2017 г. 

 

6.Даниела Росенова Пенчева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране 

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

които с импакт фактор - 2, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 
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Състав на научно жури: 

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

биохимия към МУ-София 

2. Доц. д-р Иванка Исталиянова Димова, дм - Катедра по медицинска генетика към 

МУ-София 

3. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – Тракийски университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева – Абаджиева, дм – пенсионер, /външен 

член/; 

5. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб – БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. Алексей Славков Савов, дб - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

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

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 28.09.2017 г. 

 

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

на: 

1. Д-р Андрей Димитров Петров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо атестиране 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 Надка Иванова Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм - Катедра по клинична фармакология и терапия 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова - Спасова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Витан Даков Влахов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Галя Цветанова Маринова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Росица Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 31.07.2017 г. 

 

2.Д-р Валери Рангелов Велев, задочен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 7, от 

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

София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

2. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

3. Проф. д- Радка Тодорова Комитова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 
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4. Доц. д-р Емилия Иванова Пантелеева, дм – СБАЛДБ „д-р Лисичкова“ – Варна, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

2. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Трифон Костадинов Вълков. 

Дата на защита: 04.09.2017 г. 

 

3.Д-р Людмила Владимирова Кънчева, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести. 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 Росен Кирилов Николов, дмн – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Василев Таков, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

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

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 12.09.2017 г. 

 

4. Д-р Цветан Венелинов Соколов,  докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по ортопедия и травматология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /хирургични специалности/: Не отговаря на изискванията: Липсва 

публикация в издание с Импакт фактор. Има общо 9 публикации, като 5 от тях са в J of 

IMAB(Journal of International Medical Association of Bulgaria), който няма импакт 

фактор, съгласно Journal Citation Report – Tomas Reuter. ФС реши с мнозинство да се 

върнат документите в катедрата и докторантът да представи публикация в списание с 

импакт фактор. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

   

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

роден на 20.05.1952 г., за първи път, с 25 „да“ от 25 гласували. 

2. Проф. д-р Таня Пенева Кунева-Бояджиева, дм, център по професионални 

болести, родена на 10.09.1952 г., за първи път, с 25 „да“ от 25 гласували. 

3. Доц. д-р  Антон Славчев Славчев, дм, кат. по психиатрия и медицинска 

психология, роден на 01.07.1952 г., за първи път, с 24 „да“ и 1 „бяла“ от 25 

гласували. 

4.  Проф. Трайко Тодоров Трайков, дх, кат. по медицинска физика и биофизика, 

роден на 14.07.1950 г., за трети път, с 24 „да“ и 1 „не“ от 25 гласували. 
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5. Доц. д-р  Соня Върбанова Николова, дм, кат. по УНГ, родена на 30.09.1952 г., за 

първи път, с 25 „да“ от 25 гласували. 

6. Във връзка със заявление от проф. Огнян Колев до членовете на  ФС, касаещо 

решение на катедрения съвет на катедра по неврология против удължаването на 

трудовия му договор като преподавател в катедрата,  

след обсъждане ФС с мнозинство реши: 

Да се върне за прегласуване  на катедрен съвет  молбата на проф. Огнян Иванов Колев, 

дмн за удължаване на трудовия му договор, доколкото същият е водещ специалист и 

лектор по отоневрология в България, участвал в съвместни научни изследвания с 

Тексаския университет и Космическия център на НАСА в Хюстън, САЩ, Харвардския 

университет, Университета в Мюнхен, Германия и др., изнасял е лекции в 

университети във  Франция, Великобритания, Германия, Швеция, САЩ и др и към 

момента е ръководител на двама докторанти в Медицински факултет на МУ-София. 

  

  ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Инна Руменова Попова - Статева – задочен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, за срок от една година поради необходимост от 

събиране на допълнителни проби за изследване и статистическа обработка на 

данните, считано от 18.04.2017 г. 

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Цветан Венелинов Соколов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по ортопедия и травматология, считано от 18.05.2017 г. 

 

3. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Мария Цанева Глушкова – редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия от „Генетика на факоматози” на „Молекулни характеристики на факоматози 

в България: неврофиброматоза тип 1 и 2, комплекс туберозна склероза тип 1 и 2, 

синдром на von Hippel-Lindau”. 

 

4. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

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

Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене,  предлага се за втори научен 

ръководител проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн. 

 

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Лилия Бориславова Симонова – задочен докторант към Катедрата по обща и 

оперативна хирургия, се предлага прекратяване на задълженията на научния 

ръководител проф. д-р Петьо Георгиев Токов, дм поради настъпилата му смърт. Доц. д-

р Димитър Иванов Буланов, дм остава единствен научен ръководител на докторанта. 

 

6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от доц. д-р Васил Каракостов, дм, научен ръководител на д-р 

Стилиана Илиева Михайлова, редовен докторант към Катедра по неврохирургия, се 

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

на ангажиментите по индивидуалния план – не е положила изискуемите задължителни 

изпити в редовния срок на докторантурата си. 
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- Във връзка с доклад от проф. д-р Лилия Витанова, дм, научен ръководител на д-р 

Десислава Иванова Жекова, редовен докторант към Катедра по физиология, се предлага 

д-р Жекова да бъде отчислена без право на защита, поради неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния план  и изтичане на редовния срок на 

докторантурата си. 

 
7. ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ 

 

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

на разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 

2017/18г. – до 2000 лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на 

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

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Владимира Василева Бояджиева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ревматология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на ефективността на лечението със синтетични 

и биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени средства и качеството 

на живот на пациентите с ревматоиден артрит”. 

Дата на защитата: 19.04.2017 г. 

- Д-р Снежина Михайлова Лазова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Клинично значение на функционалното изследване на 

дишането и атопичния статус при деца с астма”. 

Дата на защитата: 03.05.2017 г. 

 

            РАЗНИ 

 

- Обучение по онкология за студенти по медицина: 

Съгласно решение на Декански съвет от 03.04.2017 г. във връзка с поставените задачи 

за оптимизиране на обучението по онкология на студентите по медицина, ФС с 

мнозинство реши и предлага на АС следното: 

1. В Учебния план от 2017/2018 уч. година да се промени наименованието на 

преподаваната дисциплина в IV курс „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, НУКЛЕАРНА 

МЕДИЦИНА И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“ в „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, 

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА И ОНКОЛОГИЯ“. 
2. В тази връзка се предвижда увеличаване на времетраенето на цикъла по 

„Образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология“ от 15 работни дни, 

както е било до сега, на 20 работни дни, като не се нарушава разпределението 

на учебния материал и часове за образна диагностика, нуклеарна медицина и 

лъчелечение, както и на останалите дисциплини, изучавани в курса.  

3. Допълнителните пет от тези 20 работни дни са за сметка на обучението по 

медицинска онкология с хорариум 10 учебни часа лекции и 20 учебни часа 

упражнения, разпределени както следва – за един учебен ден 2 учебни часа 

лекции и 4 учебни часа упражнения по специалността „Медицинска онкология“. 

Тази учебна натовареност носи съответно 1 кредит на всеки студент, а 
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дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология“ – общо 

5 кредита, вместо 4 до сега. 

4. В Учебния план промяната да бъде отразена както следва: 

  

Дисциплина 

Семестър/курс 

в който излиза 

изпита 

Ч А С О В Е 

ВСИЧКО 

преди/сега 

ЛЕКЦИИ 

преди/сега 

УПРАЖНЕНИЯ 

преди/сега 

24. Образна 

диагностика, нуклеарна 

медицина и онкология 

IV курс - цикъл 105/135 30/40 75/95 

 

5. Съответно промяна в кредитите на раздел „Клиника“ към Учебния план, 

както следва: 

 

 

Д И С Ц И П Л И Н И 

К Р Е Д И Т И 

Български 

студенти 

Чуждестр. 

студенти 

обуч.на 

бълг.език 

Чуждестр. 

студенти 

обуч.на 

англ.език 

І. Предклиника и пропедевтика 

…………………………………………………… 

ІІ. Клиника 

ІV курс 

 Кредити 

Образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология 5,0 

……………………………………………………...  

Избираеми курсове – избор в ІV, V и VІ к  5,0 

  

Общо кредити за клиника 150 

  

Общо за семестриално обучение 330 

……………………………………………………..  

 

6. Доклад вх. № 2720/15.05.2017г от ръководител Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология, проф. Л. Гочева – с предложена 

задължителна учебна програма по „Медицинска онкология“ – лекции и 

упражнения. Предложена учебна програма за свободноизбираем модул  

„Основни принципи и правила при лечение на карцином на млечната жлеза 

(РМЖ)“ – 20 учебни часа, 1 кредит. 

7. Учебните  програми са одобрени на заседание на Катедрен съвет (приложен 

протокол). 

8. Актуализиран конспект по дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна 

медицина и онкология“ – одобрен съвместно от двамата ръководители на КОД 

и КЦНМЛЛМО 

9. Всички предложени програми са на български и английски език. 

 

Обучението по медицинска онкология в рамките на дисциплината  

Образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология ще се осъществява съвместно 

от КОД и КЦНМЛЛМО, като за клиничната база ще бъде Клиниката по лъчелечение в 

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, която разполага с отделение по медицинска 
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онкология и отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия. За обучението по 

медицинска онкология ще бъдат предложени за хоноруване 8 преподаватели. 

 

- Относно приема в държавна поръчка след кандидат-студентски изпит на 

българските студенти, записани в платена форма: 

  Във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания и съответно прием на 

студенти за учебната 2017/2018 година, ФС реши с мнозинство и предлага на АС: 

- Български студенти, които са приети и се обучават в платена форма на 

основание чл.21 ал.2 от ЗВО, могат да участват в кандидат-студентски 

изпити за преминаване в обучение по държавна поръчка. 

- Класиралите се от тях на общо основание (чл.68 от ЗВО), могат да бъдат 

записани за студенти, обучаващи се по държавна поръчка, но започват 

следването си от I курс, в годината на кандидатстването и съответно 

приемането им. 

 

- Избор на Еразъм-Комисия към Медицински факултет: 

На основание утвърдени от Ректора на МУ-София „Вътрешни правила 

за управление на студентската, преподавателската и административната мобилност по 

програма Еразъм+ 2016 -2021“ и в изпълнение на доклад от проф. д-р Р. Гърчев, 

Ръководител отдел МИПФ при Ректората на МУ-София и предложение на Деканския 

съвет,  ФС с мнозинство реши: 

 

1. Създаване на Еразъм-комисия към Медицинския факултет, в следния състав: 

Председател – проф. д-р Силви Георгиев, дм – Зам.Декан на МФ 

Членове: 1. доц. д-р Нина Белова – Катедра физиология – факултетен Еразъм-

координатор 

                                    2. ст.пр. Светлана Атанасова Тодорова от ЦЕОФВС. 

2. Съгласно горепосочените вътрешни правила т.II.3. и в съответствие с  

утвърдена от Ректора на МУ-София, „Процедура за признаване на Еразъм периоди на 

обучение и приравняването им към курсовете в МУ-София по програма Еразъм+ 2016-

2021“ комисията да организира и провежда всички дейности, свързани с 

мобилностите по програма Еразъм+. 

 

- Служебно определяне на датите за изпити в поправителната сесия: 

Във връзка със зачестилите проблемни казуси, касаещи уреждане на студентско 

положение поради слаб успех/невзети изпити и организацията, и провеждането на 

поправителната и допълнителни сесии, по предложение на Деканския съвет ФС, след 

дискусия с мнозинство реши, да се направи предложение за промяна в Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната година. 

1. В съответствие с Правилника за подготовка и провеждане на учебната година 

– студентите се допускат до септемврийската и до  допълнителни 

поправителни сесии (ако има такива) с неограничен брой невзети  изпити (р-л 

VIII т.5); също така не се разрешава явяването в един ден на повече от един 

изпит (р-л VII т.6.1). 

2. С цел да не се допуска провеждането на поправителни изпити по няколко 

дисциплини на една и съща дата, Учебния отдел на Деканата, съгласувано с 

катедрите, равномерно да разпределя изпитните дати по дисциплините. 

3. Ръководителите на катедрите да бъдат уведомявани за служебното 

определяне на дати за поправителна сесия писмено в края на семестъра на 

текущата учебна година. 
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4. Провеждането на допълнителна сесия (ако има разрешена такава) след 

поправителната съвпада по време с редовни учебни занятия за следващата 

учебна година. С решение на АС от м.12.2016г отпадна предложението за 

заплащане отработването на пропуснатите учебни занятия от страна на 

студентите, явявали се на тази сесия. В този смисъл предлагаме, студентите 

задължително да посещават учебни занятия по време на допълнителната 

сесия, за да не се допуска натрупване на отсъствия и последващи проблеми при 

отработването им. 

 

- ФС разрешава за последен път на доц. Красимир Коев да ползва 

едногодишен неплатен отпуск като преподавател в Катедра по спешна 

медицина на Медицински факултет при Медицински университет-София. 

Гласували 23: 18 „за“ и 5 „против“. 

 

  

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

 
 


