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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 29.06.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

 

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

1. Д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска, 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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия  на база СБАЛДБ 

„Проф. Иван Митев”. 

2. Д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, 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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия  на база СБАЛДБ 

„Проф. Иван Митев”. 

3. Д-р Мария Симеонова Гайдарова, 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 „Педиатрия” в катедра по педиатрия  на база СБАЛДБ 

„Проф. Иван Митев”. 

4. Гл. ас. д-р Димитър Кирилов Конов, 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 „Оториноларингология” в катедра по УНГ болести  на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

5. Д-р Адил Мохамед Кадъм, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7. 

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

научната специалност „Педиатрия” в катедра по педиатрия  на база СБАЛДБ 

„Проф. Иван Митев”. 

6. Д-р Елена Росенова Арабаджиева, 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 „Обща хирургия” в катедра по обща и оперативна 

хирургия на база УМБАЛ „Александровска”. 

7. Д-р Драгомир Данаилов Дарданов, дм след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 
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академичната длъжност „главен 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”. 

8. Ас. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, 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 „Инфекциозни болести” в катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван 

Киров”. 

9. Румен Анатолиев 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 „Медицинска психология” 

в катедра по психиатрия и мед. психология на база МБАЛНП „Св. Наум”.  

10. Михаела Христова 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 „Медицинска психология” 

в катедра по психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“.  

11. Д-р Вирна-Мария Ставрос Циту, 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 

„Микробиология” в катедра по медицинска микробиология. 

12. Д-р Кристина Сергеевна Бойкова, 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 „Образна 

диагностика” в катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Александровска”.  

13. Д-р Илиан Костадинов Цветков, 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”.  

14. Д-р Анатоли Валентинов Семков, 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 „Гръдна 

хирургия” в клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. 

София”.  

15.  Д-р Деница Гошева Димитрова, 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 

„Белодробни болести” в клиничен център по белодробни болести на база 

МБАЛББ „Св. София”.  
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16.  Д-р Евгени Витков Меков, 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 „Белодробни болести” в 

клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София”. 

17.  Д-р Теодора Здравкова Михалова, 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 

„Белодробни болести” в клиничен център по белодробни болести на база 

МБАЛББ „Св. София”. 

18.  Д-р Олга Тошкова Славчева-Проданова, 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 СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”. 

19.  Д-р Мая Анкова Стоянова, 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 „Съдебна медицина” в 

катедра по съдебна медицина  на база УМБАЛ „Александровска“. 

20.  Д-р Петя Руменова Хубенова, 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в катедра по анестезиология и интензивно лечение  на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

21.  Д-р Николай Здравков Поройлиев, 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 спешна медицина  на база УМБАЛ „Царица Йоанна 

– ИСУЛ“. 

22. Д-р Стефка Станева Янкова-Цочева, 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 СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. 

23.  Д-р Биляна Валентинова Станчева, 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 

„Белодробни болести” в катедра по пропедевтика на вътрешните болести  на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

24.  Д-р Вера Владимирова Манолова, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в катедра по анестезиология и 

интензивно лечение  на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 
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25.  Д-р Александър Викторов Тодоров, дм, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в катедра по анестезиология и 

интензивно лечение  на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

1. За катедра по обща и оперативна хирургия – за уч. 2016/17 г. -  За сключване 

на допълнителен граждански договор  за 15  уч.ч. за упражнения на български език 

(Допълнителните и изплатените учебни часове не надвишават разрешените от ФС 

4/29.09.2016 г.): 

-  Д-р Лилия Бориславова Симонова 

 

2. За катедра по медицинска химия и биохимия – за уч. 2016/17 г. -  За 

сключване на допълнителен граждански договор  за 15  уч.ч. за упражнения 

наанглийски език (Допълнителните и изплатените учебни часове не надвишават 

разрешените от ФС 3/27.07.2016г.): 

- Доротея Александрова Александрова (медицинска химия) 

 

3. За катедра по медицинска химия и биохимия – за уч. 2017/18 г.  

За упражнения на български и английски език до 767 уч. ч. за всеки нехабилитиран 

преподавател: 

- Доротея Александрова Александрова 

- Радионка Янкова Янева 

- Ясен Георгиев Христов (докторант) и 

- Доц. Иван Петров Иванов(мед. химия)  - За лекции на англ. език до 309 уч.ч.; 

упражнения на англ. език до 767 уч. ч. и участие в изпити на английски език 

 

4. За катедра по анестезиология и интензивно лечение - за уч. 2017/18 г. - Проф. 

Иван Смилов, дмн - За лекции на бълг. и англ. език и СДО до 80 уч.ч. 

5. Катедра по пропедевтика на вътрешните болести - за уч. 2017/18 г. 

- Д-р Веселка Иванова Гергова - За упражнения на български и английски език до 

480 уч.ч. 

- Д-р Владимир Тодоров Владов - За упражнения на български и английски език 

до 480 уч.ч. 

- Д-р Георги Асенов Николов - За упражнения на български и английски език до 

160 уч.ч. 

- Д-р Снежка Александрова Иванова - За упражнения на български и английски 

език до 320 уч.ч. 

- Д-р Радослав Георгиев Билюков - За упражнения на български и английски език 

до 480 уч.ч. 

- Д-р Севда Христова Найденска – Грудкова -  За упражнения на български и 

английски език до 480 уч.ч. 

- Д-р Явор Илиев Рангелов - За упражнения на български и английски език до 320 

уч.ч. 

 

6. За катедра по спешна медицина - за уч. 2017/18 г. 
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- Д-р Велислава Андонова Начкова - За упражнения на български и английски 

език до  321 уч.ч. 

- Доц.д-р Маргарита Стоянова Гешева – Бояджиева (токсикология в предд. стаж) - 

За  упражнения на бълг.език в ПС по спешна медицина до 321 уч.ч. 

 

7.  За катедра по анатомия, хистология и ембриология- за уч. 2017/18 г. 

- Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, ФОЗ- За лекции на бълг.и англ. ез. 

и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до средната натовареност 

- Проф. д-р Адриан Миленов Палов- За лекции и упражнения на бълг. ез. и 

участие в изпити на бълг. ез. до средната натовареност 

- Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова - За лекции и упражнения на бълг. ез. 

и участие в изпити  на бълг. ез. до средната натовареност 

- Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, МК- За  упражн. на бълг. език до средната 

натовареност  

 

8. За катедра по патофизиология- за уч. 2017/18 г. - За упражнения на български 

и английски език до 801 уч.ч. на преподавател 

- Д-р Методи Стоянов Балуцов 

- Д-р Ина Рангелова Петкова  

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

1. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести – трима асистенти на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

2. За катедра по хигиена, медицинска екология и хранене – един асистент; 

3. За катедра по фармакология и токсикология – един главен асистент; 

4. За КВБ – един асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

5. За катедра по биология – един главен асистент; 

6. За катедра по АГ – трима главни асистенти на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

7. За катедра по медицинска химия и биохимия – един професор по биохимия за 

сектор „Медицинска биохимия“; 

8. За катедра по патофизиология – един доцент; 

9. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – двама професори 

по клинична имунология – един на база УМБАЛ „Александровска“ и един 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и един доцент по клинична лаборатория на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

10. За катедра по спешна медицина – един асистент по офталмология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

11. За катедра по анестезиология и интензивно лечение – трима асистенти – двама 

на база СБАЛАГ“Майчин дом“ и един на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

  

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

I. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

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

бр. 23/17.03.2017 г. 

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

Николай Златков Кълвачев, дм, (общ брой публикации – 35, с IF – 13) и д-р Иво 

Николаев Сираков, двм, (общ брой публикации – 27, с IF – 12)отговарят на 
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изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се допускат до 

участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн - Катедра по медицинска микробиология 

към МУ-София 

Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм - Катедра по медицинска микробиология към 

МУ-София 

Доц. д-р Румяна Донкова Марковска - Давидкова, дм - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София 

Външни членове 

Акад. д-р Ангел Симеонов Гълъбов, дмн – Институт по микробиология-БАН 

Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ 

Резервен член 

Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София 

Технически сътрудник: Ваня Паскова. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по кардиология за 

нуждите на Катедра по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 32/21.04.2017 г. 

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

Наталия Спасова, дм, (общ брой публикации – 18, с IF – 2) и отговарят на изискванията 

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

конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн - Катедра по спешна медицина към МУ-София 

Доц. д-р Елена Тодорова Кинова, дм - Катедра по спешна медицина към МУ-София 

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

болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – УМБАЛ „Света Анна“ 

Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – УБ „Лозенец“ 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна транспортна 

болница „Цар Борис III“ – външен член 

Технически сътрудник: Боряна Тодорова Тодорова. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия) за нуждите на Катедра по фармакология и 

токсикология, обнародван в ДВ бр. 32/ 21.04.2017 г. 

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

Радослав Цветанов Клисуров, дм, (общ брой публикации – 13, с IF – 2) отговарят на 

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

участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм - Катедра по фармакология и токсикология 

към МУ-София 

Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 
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Доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Стефка Василева Вълчева – Кузманова, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Дамянка Петева Гетова, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Цветанка Петрова Дончева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към 

МУ-София 

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева.  

 

4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по неврология за 

нуждите на Катедра по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ 

бр. 32/21.04.2017 г. 

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

Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова, дм, (общ брой публикации – 18, с IF – 2) 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се 

допускат до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

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

София 

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

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

Външни членове 

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

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

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по ревматология, хематология и 

кардиология към СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, обнародван в ДВ бр. 32/21.04.2017 г. 

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

Милка Иванова Дикова, дм, (общ брой публикации – 9, с IF – 2) отговарят на 

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

участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм – пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год. в Катедра по педиатрия към МУ-София 

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

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

Външни членове 

Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова, дм - пенсионер 

Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм – пенсионер 

Резервни членове 

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

София 

Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсионер – външен член 
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Технически сътрудник: Антоанета Стефанова Дойчева. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по кардиология за нуждите 

на Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология към УМБАЛ 

„Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 32/ 21.04.2017 г. 

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

р Светослав Тодоров Йовев, дм (общ брой публикации –  42, с IF – 5, цитирания – 80 

/56 в чуждестранни/)  отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм - Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова, дм - Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

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

Външни членове 

Проф. д-р Снежана Томова Тишева – Господинова, дмн – УМБАЛ „Георги Странски“ – 

Плевен 

Доц. д-р Тошо Луканов Балабански, дм – Национална кардиологична болница 

Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна транспортна 

болница „Цар Борис III“ – външен член 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм - Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-

София 

Проф. д-р Милена Станева Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Токуда – външен 

член 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обща хирургия за 

нуждите на Катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ 

бр. 32/ 21.04.2017 г. 

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

р Свилен Иванов Маслянков, дм (общ брой публикации – 39, с IF – 7, цитирания – 57) 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се 

допуска до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм - Катедра по хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Георги Асенов Велев, дм - Катедра по хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА-София 

Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара 

Загора 

Резервни членове 

Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев, дм - Катедра по хирургия към МУ-София 
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Проф. д-р Димитър Живков Cтойков, дмн - УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен – 

външен член 

Технически сътрудник: Гл. ас. д-р Васил Маринов Павлов. 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /четири места/ по 

ендокринология за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, обнародван в ДВ бр. 32/21.04.2017 г. 

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

 Ас. д-р Владимир Василев Василев, дм (общ брой публикации – 18, с IF –  9) 

Ас. д-р Мария Вескова Бояджиева-Владимирова, дм (общ брой публикации – 18, с IF –  

4) 

Ас. д-р Силвия Живкова Въндева-Кълвачева, дм (общ брой публикации – 24 , с IF –  9) 

Ас. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова, дм (общ брой публикации – 19, с IF – 7) 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се 

допускат до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ-София 

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн - Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ-София 

Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дмн – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Мария Христова Андреева, дм - пенсионер 

Резервен член 

Доц. д-р Недялка Борисова Овчарова, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Мирослава Любомирова Тасева. 

 

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

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

образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 

21/10.03.2017 г. 

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

Станимир Стефанов Сираков, дм (общ брой публикации – 7, с IF – 1) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София 

Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм – ВМА-София 

Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София 

Доц. д-р Николета Иванова Трайкова – Джамбазова, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 
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II. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

 

1. Д-р Владислава Миленова Тодорова, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, отчислен с право на защита. 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. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева - Лолова, дм - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – МУ-Плевен, /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. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 25.09.2017 г. 

 

2.Д-р Александър Александров Копчев, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, отчислен с право на защита. 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 Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

2. Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Атанас Згуров Баталов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн - Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска - Мочева, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Спаска Величкова. 

Дата на защита: 26.09.2017 г. 

 

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

на: 

1. Д-р Иван Иванов Трендафилов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по обща медицина. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 
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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 Арман Шнорк Постаджиян, дм - Катедра по обща медицина към МУ-

София 

2. Проф. д-р Дияна Христова Йонова - Иванчева, дм – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Симеон Антонов антонов, дм - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Димка Костова. 

Дата на защита: 27.09.2017 г. 

 

2.Д-р Яна Тодорова Боянова, докторант на самостоятелна подготовка 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 Людмила Матева Владимирова, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

3. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер, /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 Диана Василева Петрова, дмн – Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

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

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 12.09.2017 г. 

 

3.Людмил Калистратов Лазаров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /предклинични специалности/: общ брой публикации – 6, 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 Румен Павлов Николов, дм - Катедра по фармакология и токсикология 

към МУ-София 

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

4. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Мария Делчева Желязкова - Савова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – Тракийски университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Росеца Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 14.09.2017 г. 

 

4. Д-р Даниел Валентинов Йорданов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по медицинска микробиология. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /предклинични специалности/: общ брой 

публикации – 4, от които с импакт фактор - 3, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм - Катедра по медицинска микробиология 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София 

3. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Доц. д-р Петър Киров Петров, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София 

2. Доц. д-р Иван Николаев Иванов, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ваня Паскова. 

Дата на защита: 25.10.2017 г. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

 

ФС Реши: Удължава трудовите договори на: 

1. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева-Лолова, дм, КВБ, родена на 07.10.1951 г., 

за втори път, с 24 „да“ от 24 гласували. 

2. Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм, кат. по АГ, роден на 24.12.1951 г., за 

втори път, с 23 „да“ и 1 „не“ от 24 гласували. 

3. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм, кат. по съдебна медицина и деонтология, 

роден на 29.10.1952 г., за първи път, с 24 „да“ от 24 гласували. 

4. Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова, дм, кат. по клинична лаборатория и 

клинична имунология, родена на 25.09.1951 г., за втори път, с 24 „да“ от 24 гласували. 

 

Резултати от гласуването на ФС за: 

- Проф. д-р Диана Христова Йонова, дм,  кл. център по нефрология – 9 „да“, 13 

„не“ и 2 „бели“ от 24 гласували – не се предлага удължаване на трудовия договор. 

- Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн, кат. по неврология – 8 „да“, 10 „не“ и 6 

„бели“ от 24 гласували – не се  предлага удължаване на трудовия договор.  

   

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА на: 
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-  Д-р Майя Сашева Петрова-Младенова – асистент към Клиничен център по 

нефрология 

Тема:”Остра реакция на отхвърляне и имуносупресия при бъбречно трансплантирани 

пациенти”. 

Научен  ръководител: проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн 

База: Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р Трифон Костадинов Вълков – асистент към Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина 

Тема:”Етиология, клинично протичане, диагностични подходи и лечение на острите 

инфекции на ЦНС с вирусна и бактериална етиология”. 

Научен  ръководител: доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм 

База: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р Интесар- Виктория  Айман Малла Хуеш – асистент към Катедра по образна 

диагностика 

Тема:”3Т магнитно-резонансна диагностика на хипофизата”. 

Научен  ръководител: доц. д-р Дора  Константинова Златарева, дм 

База: УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Образна диагностика 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р Дончо Николов Етугов – асистент към Катедра по дерматология и 

венерология 

Тема:”Мястото на обогатената на тромбоцити плазма /PRP/ в съвременното лечение на 

венозния улкус на подбедрицата”. 

Научен  ръководител: доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм 

База: Клиника по дeрматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Стилиана Илиева Михайлова – лекар-специализант в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

за зачисляване към Катедра по неврохихрургия  
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Тема: „Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни 

стенози“ 

Научен  ръководител: доц. д-р Васил Христов Кракостов, дм 

База: Клиника по неврохиругия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврохиругия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на докторанта.  

 

-  Д-р Гълъбица Божидарова Велева – асистент към Катедра по акушерство и 

гинекология 

Тема:”Акушерски изход след лечение на преканцерози на маточната шийка”. 

Научен  ръководител: проф. д-р Асен Иванов Николов, дм 

База: СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р Филип Алиманов Абединов – асистент към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение 

Тема: ”Качество на живот и фактори повлияващи продължително пролежаване на 

пациенти в реанимация след сърдечни операции”. 

Научен  ръководител: проф. д-р Георги Стефанов Царянски, дм 

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Екатерина“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

2.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

 

- Валентина Любенова Пейчева – редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия, за срок от шест месеца поради необходимост от довършване и 

оформяне на дисертационния труд, считано от 06.07.2017 г. 

 

3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

 

- Д-р Олга Маринова Ставрева, редовен докторант към Катедра по неврология, считано 

от 18.04.2017 г. 

 

- Д-р Деян Мирославов Попов, редовен докторант към Катедра по неврохирургия, 

считано от 01.08.2017 г. 

 

4. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: 
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-  Д-р Симона Антонио Георгиева – редовен докторант към Катедрата по ортопедия и 

травматология, научният ръководител доц. д-р Борис Иванов Матев, дм да бъде 

заменен с доц. д-р Людмил Георгиев Симеонов, дм. 

 

-  Д-р Жорж Олев Донков – докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 

епидемиология, вторият научен ръководител доц. д-р Йорданка Иванова Митова-

Минева, дм да бъде заменена с доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм. 

 

5.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

 

- Д-р Мариана Георгиева Костова – редовен докторант към Катедра по неврология от 

„Проучване на немоторни нарушения при пациенти с Паркинсонов синдром” на 

„Невропсихологични и биологични маркери при начална МСБ”. 

 

6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

 

- Във връзка с доклад от акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, научен ръководител на д-р 

Георги Генадиев Петрешковски, задочен докторант към Катедра по неврология, с краен 

срок до 18.04.2017 г. , се предлага д-р Петрешковски да бъде отчислен без право на 

защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и 

просрочен законов срок. 

 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Силви Георгиев, дм, ръководител на Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, относно просрочени законови срокове за защита, 

се предлага следните докторанти да бъдат отчислени без право на защита: 

1. д-р Димитър Захариев Димитров – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 15.03.2016 г. 

2. д-р Нина Калинова Колева  – задочен докторант с краен срок до 18.04.2017 г. 

3. д-р Росен Ванев Митков – задочен докторант с краен срок до 06.03.2017 г. 

4. д-р Александра Цецова Цолова – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 13.03.2013 г. 

5. д-р Мая Тодорава Райчева – задочен докторант, отчислен с право на защита с краен 

срок до 08.02.2013 г. 

6. д-р Нина Димитрова Шачири  – редовен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 08.01.2014 г. 

7. д-р Калина Велизарова Захариева-Ангелова – задочен докторант, отчислен с право на 

защита с краен срок до 30.10.2007 г. 

8. д-р Цветан Николов  Филипов – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 07.11.2010 г. 

9. д-р Георги Пенчев Пенев – задочен докторант, отчислен с право на защита с краен 

срок до 16.05.2010 г. 

10. д-р Даниела Маринчева Вълчева – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 15.03.2016 г. 

11. д-р Магдалена Кирилова Кьосева – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до 29.10.2009 г. 

12. д-р Жейна Георгиева Константинова – задочен докторант, отчислен с право на 

защита с краен срок до 18.12.2008 г. 

13. д-р Благомир Николаев Здравков – задочен докторант, прекъснал с краен срок до 

04.03.2016 г. 

14. д-р Мирослав Стефанов Мирчев – задочен докторант с краен срок до 15.03.2014 г. 
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15. д-р Даниела Иванова Шикова – задочен докторант, отчислен с право на защита с 

краен срок до07.05.2009 г. 

 

7.ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“: 

- Д-р Марта Григорова Михайлова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Генетика 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Вариации в броя копия при деца с нарушения в 

развитието”. 

Дата на защитата: 18.05.2017 г. 

- Десислава Димитрова Игнатова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Нови маркери за диагностика и таргетна терапия на 

кожен Т-клетъчен лимфом”. 

Дата на защитата: 19.05.2017 г. 

- Д-р Николай Стоянов Стоянов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по обща медицина 

Тема на дисертационния труд: „Риск от кървене при пациенти на двойна 

антиагрегантна терапия”. 

Дата на защитата: 30.05.2017 г. 

- Д-р Елена Светлозарова Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по обща медицина 

Тема на дисертационния труд: „Проспективно проследяване на пациенти с белодробна 

артериална хипертония и оценка на ефекта от прилагането на специфична терапия 

върху функционалния клас и клиничния ход на болестта при спазване на определен 

протокол за проследяване и ескалиране на терапията”. 

Дата на защитата: 30.05.2017 г. 

- Д-р Ирина Ивановна Маркова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Акушерски проблеми свързани с бременността и 

родоразрешението при двуплодна бременност”. 

Дата на защитата: 07.06.2017 г. 

- Д-р Радислав Венциславов Наков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология 

Клиничен център по гастроентерология 

Тема на дисертационния труд: „Оптимална стратегия за проследяване на пациентите с 

възпалителни чревни заболявания”. 

Дата на защитата: 06.06.2017 г. 

- Д-р Светлана Ивайлова Стаменова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  
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Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Когнитивни нарушения при пациенти с множествена 

склероза – корелации с регионална мозъчна атрофия”. 

Дата на защитата: 06.04.2017 г. 

- Д-р Будин Будинов Михов 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Невроотологична находка при ендокринно болни”. 

Дата на защитата: 15.05.2017 г. 

- Маргарита Върбанова Ганева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Биомаркери при ювенилен идиопатичен артрит”. 

Дата на защитата: 12.06.2017 г. 

- Албена Иванова Спасова - Джонова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести 

Клиничен център по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Алергичен риносинуит и бронхообструкции в детската 

възраст”. 

Дата на защитата: 31.05.2017 г. 

- Димитър Стоянов Христов 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Хранене и диететика 

Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене 

Тема на дисертационния труд: „Традиционни храни и тяхното значение за 

здравословното хранене”. 

Дата на защитата: 20.06.2017 г. 

- Мария Хараламбиева Бенова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Rarebit периметрия – изследване на ранни промени в 

зрителното поле при откритоъгълна глаукома”. 

Дата на защитата: 16.06.2017 г. 

 

8.ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НС „ДОКТОР НАУКИТЕ“: 

- Доц. д-р Радина Стефанова Иванова - Боянова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология 

Клиничен център по ендокринология и геронтология 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти в хистологичната и цитологична 

диагностика на злокачествените тиреоидни нодули при български пациенти в 

специализиран клиничен център”. 

Дата на защитата: 20.06.2017 г. 

 

РАЗНИ 
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- Отчет за проведения студентски конгрес на Медицински факултет – докладва 

Нези Низамова /Приложение 1/. 

 

  

- Предложение за актуализиране на Правилата  за реда и начина за разрешаване 

на командировки в страната и чужбина в Медицински факултет при 

Медицински университет– София: за командировки в страната отпусканите пари 

за нощувки да бъдат променени от до 100 на до 70 лв.: 

ФС с мнозинство реши отпусканите пари за нощувки при командировки в страната да 

останат до 100 лв. 

 

-  Във връзка с финансираните от Медицински университет-София 

научноизследователски проекти „Грант – 2017“ и „Млад изследовател – 2017“ 

ФС с мнозинство реши: 

Медицински факултет да изплати 100% от отпуснатата сума по проектите по СМН 

веднага след сключване на договора и превеждане на първите 50% от Ректората по 

всички договори. 

 

- Във връзка с предложение за закупуване на симулатор за минимална инвазивна 

корекция на митрална и трикуспидална клапи на сърцето за обучение на 

специализанти, докторанти и студенти, ФС реши да бъде закупен заявения 

симулатор с ориентировъчна цена 75 000 лв. без ДДС. 

 

- По въпроси, свързани с учебната дейност докладва доц. Буланов. След 

обсъждане ФС Реши и предлага на АС: 

1. На основание Раздел I т. 2 от Правилника за подготовка и провеждане на 

учебната 2016/17 година и във връзка с увеличения брой чуждестранни 

студенти, предлагаме за учебната 2017/2018 година разпределението на 

студентите в лекционни потоци да бъде както следва: 
I курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език –  лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 20 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 31 групи. 

II курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 43 групи. 

III курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 32 групи. 
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Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 31 групи. 

IV курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 24 групи. 

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

упражнения в 22 групи. 

V курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 24 групи. 

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

упражнения в 27 групи. 

VI курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 24 групи. 

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

упражнения в 22 групи. 

Поправителна сесия (преди встъпване в преддипломен стаж) от 26.02.2018 г до 09.03.2018 г. 

Преддипломен стаж – български групи  24; английски групи - 22. 

Начало на преддипломен стаж 12.03.2018 г. 

Разпределение в четири  потока по всички дисциплини (по 11 групи в два потока, от които 6 

български и 5 английски и по 12 групи в два потока, от които 6 български и 6 английски групи).

  

2. Във връзка с предстоящата кандидат-студентска кампания и  

съответно прием на студенти за учебната 2018/2019 година, предлагам в Правилника за 

прием на студенти в МУ – София за учебната 2018/19 година да бъдат включени 

следните промени : 

Български студенти, които са приети на основание чл.21 ал.2 от ЗВО, да се обучават и  

да завършват обучението си на основанието, на което са приети. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в Правилника за подготовка и провеждане на 

учебната 2017/18 година: 

- Да се предложи на АС да гласува отмененото решение от 21.09.2016 г., а 

именно: Студентите могат да отработват пропуснатите практически 

упражнения като заплащат такса от 15 лв. за академичен час, от която сума 

на преподавателя се заплаща 9 лв. 
 



 

20 

 

- Технически корекции: 

Стр. 10 Р-л ІV 

Т.2.1. .......150 кредита, от които 5,0 от избираеми курсове...........(решение на АС от 

м.юни 2017г – промяна в хорариума и кредитите на дисциплината „ОДНМЛЛО“ води 

до промяна на кредитите от избираеми курсове за клиника – 1 кредит се прехвърля от 

избираеми курсове по клиника към ОДНМЛЛО. 

Т.2.2.........от които 308,5 от задължителни дисциплини и 21,5 от избираеми курсове..... 

Стр.13 Р-л VІІ. 

Т.2 – да се добави - ........януарска и юнска редовни изпитни сесии, удължени 

януарска и юнска сесии (за майки, бременни, диспансерно болни, заболели по 

време на редовната сесия и т.н......) и септемврийска поправителна сесия. 

Нова точка 

6.2. Не се разрешава в рамките на редовните и поправителната сесии явяването на 

повече от един път на изпит за една дисциплина. 

Стр.16 Р-л VІІІ. 

Т.3 – да отпадне текста в червено - Право на удължена сесия имат бременните 

студентки и майки с деца до 6 години, диспансерно болните, както и тежко заболелите 

по време на редовна сесия, на септемврийска или на допълнителни поправителни сесии 

(ако има такива) срещу представен болничен лист или медицинско свидетелство не по-

късно от един ден след последната изпитна дата. 

Т.3.2. – да отпадне текста в червено – Удължената изпитна сесия се провежда до 

една седмица след последната дата на редовната или септемврийската и 

допълнителните поправителни сесии (ако има такива) сесия. 

Т.4 да приеме нов номер 3.3. тъй като смислово се отнася до начин на явяване на 

„удължена сесия” за студентите в цикъла. 

Т.6.да отпадне думата редовна и в текста да остане само „септемврийска поправителна 

сесия” 

Стр.17 и 18 Р-л VІІІ. 

Т.7 и т.7.1. да имат нови номера т.2.4. и т.2.5. тъй като логично се отнасят към т.2 – 

решаване на студентско положение при незаверени семестри/цикли. 

Т.7. с нов текст – Студентите в МУ-София изпълняват всички задължения по 

утвърдените учебни планове, по които се обучават. 

Т.8.1. и т.8.2. – да се допълни след  думата отсъствия по дадена дисциплина.. 

Т.8.3. и 8.4. да се обединят – При повече от три отсъствия по дадена дисциплина на 

студент от учебни занятия, но не повече от 1/3 от хорариума, преподавателят чрез 

Ръководителя на катедрата известява писмено Зам.Декана по Учебната дейност 

на съответния факултет. Въз основа на писмена молба на студента Деканът 

предлага на Деканския съвет решаването на студентското положение. 

Стр.19 Р-л VІІІ 

Т.12 да отпадне, тъй като няма удължена поправителна сесия. След поправителната 

сесия, по предложение на ръководство на факултет и със заповед на Ректора се обявява 

допълнителна сесия.  

Т.13. – корекция на текста - .....здравословни причини до края на редовната 

поправителната сесия през септември и до края на допълнителните поправителни 

сесии...... 

Т.14. – корекция на текста - .....които след септемврийската поправителната сесия 

остават с до три неположени изпити.......(за МФ семестриално завършващите студенти 

имат февруарска поправителна сесия, не е необходимо да се уточнява „септемврийска“, 

а само поправителна сесия и не е необходимо да се прави лимит на невзетите изпити, 

ами ако някой има повече от три изпита? Ще противоречи на т.16 на стр.20, към която е 
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добре да се присъедини и нашия факултет. В крайна сметка целта е студентите да 

започнат преддипломен стаж, като са положили всички семестриални изпити.) 

Т.15. – корекция на текста - .....които след септемврийската поправителната и след 

допълнителни поправителни сесии. 

Стр.20 Р-л VІІІ 

Към т.16 да се допълни  МФ и поради абсолютно дублиране с текста от т.15, тя да 

отпадне/т.15./ 

 

Т.18.1 „прекъсват по слаб успех” да се замени с „презаписват по слаб успех” 

 

Стр.22 Р-л VІІІ 

Т.23.6. – да отпадне текста „приети през учебната 2016/2017 година”,а т.23.4 да 

отпадне поради дублиране на текста. 

Т.23.5.- да отпадне текста „те могат да запишат условно трети курс с един невзет 

изпит от 2-ри курс“- противоречие с предходни точки в същия раздел т.19 и т.21. 

Т.24. – да се коригира – Студентите, останали с повече от два................презаписват 

по слаб успех същия курс през  следващата учебна година, като посещават занятията 

по дисциплините, по които имат незаверен семестър, както и занятията по тези 

дисциплини, за които  не са взели изпитите. 

 

Т.26.- нов текст – Студентите имат право да прекъсва по време на следването си 

по: здравословни причини, бременност и майчинство, семейни или социални и 

финансови причини. 

Т.26 – с нов № 26.1. остава същия текст 

Т.26.1. – с нов № 26.2. остава същия текст 

Т.27 – с нов № 26.3. остава същия текст 

 

Навсякъде в раздела „редовна поправителна септемврийска сесия” да се замени с 

„поправителна септемврийска сесия”. 

 

Стр.48 раздел ХVІ 

Т.6.2. да се коригира – При надхвърляне на средната аудиторна заетост, по 

предложение на катедрата, Факултетния съвет може да избира хоноруван....... 

 

Навсякъде в раздела „научно преподавателски кадри” да се замени с „академични 

кадри”. 

 

 

Протоколирал:                                          

Я. Стойчева                                                         

 

 

 
 


