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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 12.10.2017 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

1.1. ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

- Гл. ас. д-р Свилен Иванов Маслянков, 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 „Обща хирургия” в катедра по 

хирургия на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

1.2.1. За катедра по  инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина: 

-  Проф. Каменна Маринова Вутова,  дм – За лекции по паразитология на 

български и английски език и участие в изпити  до 173 уч. ч.; 

- Д-р Невяна Христова Дървеняшка – За  упражнения на бълг. и англ. 

epru и участие в изпити до 346  уч.ч.  ; 

- Д-р Мариана Тодорова Илиева-Кайтазка – За  упражнения на бълг. и 

англ. език и участие в изпити  до 346  уч.ч.; 

- Д-р Искра Трифоновова Симова – За  упражнения на бълг. и англ. език 

и участие в изпити до 346  уч.ч.; 

- Д-р Валери Рангелов Велев – За  упражнения на бълг. и англ. език и 

участие в изпити  до 346  уч.ч.; 

- Д-р Иван Росенов Иванов – За  упражнения на бълг. и англ. език и 

участие в изпити  до 346  уч.; 

- Д-р Ралица Йорданова Йорданова – За  упражнения на бълг. и англ. 

език и участие в изпити до 346  уч.ч. ; 

- Д-р Альона Иванова – За  упражнения на бълг. и англ. език и участие в 

изпити  на до 346  уч.ч. 

 

1.2.2. За катедра по  обща и клинична патология: 
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-     Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн  –  За лекции на 

английски език – 135 уч. ч. и участие в изпити на английски език /до 

150 студенти/; 

- Д-р Силвия Стефанова Иванова – За  упражнения на бълг. език – 150  

уч.ч.; 

- Д-р Веселин Тихомиров Тихчев – За  упражнения на бълг. език – 240 

уч.ч.; 

- Д-р Диляна Орлинова Динева-Желева – За  упражнения на бълг. ез. – 

180 уч. ч. и англ. език –  420  уч.ч. и участие в изпити на английски език 

/до 100 студенти/; 

- Д-р Венелин Венциславов Гетов – За  упражнения на бълг. ез. – 120 уч. 

ч. и англ. език – 120  уч.ч. ; 

- Д-р Ралица Евгениева Гочева – За  упражнения на бълг. ез. –  150 уч. ч. 

и англ. език – 300 уч.ч. ; 

- Д-р Явор Лазаров Топалов – За  упражнения на бълг. ез. – 240 уч. ч. и 

англ. език – 120  уч.ч. ; 

- Д-р Неделина Димитрова Терзиева – За  упражнения на бълг. ез. –  150 

уч. ч. и англ. език –  300  уч.ч. ; 

- Д-р Ангелина Стефанова Карамфилова – За  упражнения на бълг. ез. – 

90  уч. ч. и англ. език –  300  уч.ч. и участие в изпити на английски език 

/до 100 студенти/; 

- Д-р Таня Петкова Петкова-Найденова – За  упражнения на бълг. ез. – 

240 уч. ч. 

 

ФС предлага на АС да разреши следните конкурси:  

- - За катедра по психиатрия и медицинска психология – един 

доцент по „Психиатрия“ и един асистент по „Медицинска 

психология“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

- - За клиничен център по гастроентерология – четирима асистенти 

по „Гастроентерология“ на база УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- - За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един 

асистент на база УМБАЛ “Александровска“, един асистент на 

база УМБАЛ “Света Анна“ и един асистент на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“. 

 

      2. НАУЧНИ ЖУРИТА 

2.1.  ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на:    

2.1.1. Иван Юриев Павлов, редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на защита и 

промяна на темата от „Имуногенетични проучвания чрез NGS платформа 

при имуномедиирани заболявания“ на „Разработване и оценка на NGS 

технологии, приложими в клиничната практика“. Заключение на 
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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. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Милена Иванова Иванова – Шиварова, дм - Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“, /външен член/; 

4. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дм - МУ-Варна, /външен 

член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Петя Асенова Димитрова, дм - БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – Цветелин Иванов Луканов. 

Дата на защита: 04.01.2018 г. 

 

2.1.2. Д-р Сашо Иванов Георгиев, задочен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, отчислен с право на защита. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на  академичния състав /хирургични 

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 Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн – пенсиониран 

преподавател, повече от 5 год., /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 Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 
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2. Доц. д-р Елиан Петров Рачев, дм – СБАЛАГ „Майчин дом“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 15.12.2017 г. 

 

2.2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО 

ЖУРИ на: 

 2.2.1. Д-р Майя Сашева Петрова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Клиничен център по нефрология. 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 Емил Паскалев Димитров, дмн - Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 

3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дм – МУ-Варна,  /външен член/; 

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

Охридски“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм - МУ-Варна,  /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

2. Проф. д-р Димитър Ненов Стефанов, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Силвия Иванова Иванова. 

Дата на защита: 07.12.2017 г. 

 

2.2.2. Д-р Янка Николова Коларска, докторант на самостоятелна 

подготовка към Клиничен център по нефрология.  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 Емил Паскалев Димитров, дмн - Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 



5 
 

3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дм – МУ-Варна,  /външен член/; 

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

Охридски“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм - МУ-Варна,  /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

2. Проф. д-р Димитър Ненов Стефанов, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Силвия Иванова Иванова. 

Дата на защита: 07.12.2017 г. 

 

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

вътрешни болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични специалности/: Не отговаря на 

изискванията: Липсва публикация в издание с Импакт фактор. Има общо 5 

публикации.  ФС реши с мнозинство да се върнат документите в катедрата 

и докторантът да представи публикация в списание с импакт фактор. 

 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

3.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Ренета Йовчева Койчева – асистент към Първа катедра по вътрешни 

болести към Тракийски университет –Стара Загора за зачисляване към 

Клиничен център по нефрология 

Тема:”Сърдечни биомаркери – клинично значение и прогностична 

стойност при пациенти на хемодиализа”. 

Научни  ръководители: проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн и доц. д-р 

Маргарит Маринов Пенев, дм 

База: Клиничен център по нефрология 

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 към Тракийски университет – Стара Загора. 

Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

3.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Надя Георгиева Христова-Авакумова – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по медицинска физика и биофизика, за срок от 
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една година, поради здравословни причини и необходимост от довършване 

и оформяне на дисертационния труд, считано от 19.12.2017 г. 

 

- Силвия Георгиева Календерова-Вълкова – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по медицинска химия и биохимия, за срок от една 

година, поради необходимост от извършване на допълнителни 

експерименти и довършване и оформяне на дисертационния труд, считано 

от 28.11.2017 г. 

 

3.3. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Влайко Емилов Воденичаров – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене, 

научният ръководител проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, дм 

да бъде заменена с доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм. 

 

3.4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Екатерина Красимирова Куртева – редовен докторант към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология от „Автореактивност и 

автоимунитет” на „Нови имунологични показатели в диагностиката и 

патогенетични механизми при Прогресивна системна склероза”. 

 

3.5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

-  Д-р Стефана Драгомирова Грудева – редовен докторант към Катедра по 

фармакология и токсикология, за срок от 1 години поради семейни 

причини, считано от 01.10.2017 г. 

 

3.6. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р Мирела Мехмет Хасани – редовен докторант към Клиничен център 

по алергология, която е назначена на трудов договор, считано от датата на 

ФС-12.10.2017 г. 

 

3.7. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Стоимен Иванов, научен ръководител на 

д-р Пранвера Изаири, задочен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, се предлага д-р Изаири да бъде отчислена без право на 

защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен 

план. 

 

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

-  Д-р Валери Рангелов Велев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Инфекциозни болести 
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Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

Тема на дисертационния труд: „Кампилобактериоза в детска възраст – 

клинично протичане, лабораторна диагностика и етиологично лечение”. 

Дата на защитата: 04.09.2017 г. 

- Д-р Людмил Калистратов Лазаров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология / вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия/ 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Фармакологични и клинични изследвания 

върху механизми на предиабет с инсулинова резистентност”. 

Дата на защитата: 14.09.2017 г. 

- Д-р Людмила Владимирова Кънчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на бактериалната транслокация 

при болни с хронични вирусни хепатити В и С”. 

Дата на защитата: 12.09.2017 г. 

- Д-р Яна Тодорова Боянова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Методи за проследяване на чернодробното 

увреждане”. 

Дата на защитата: 12.09.2017 г. 

- Даниела Росенова Пенчева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Молекулярна биология. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни подходи за определяне на 

молекулярно – генетичните характеристики на рака на гърдата в 

България”. 

Дата на защитата: 28.09.2017 г. 

- Д-р Владислава Миленова Тодорова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Серумни и уринни биологични маркери 

при остро бъбречно увреждане”. 

Дата на защитата: 25.09.2017 г. 

- Д-р Иван Иванов Трендафилов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  



8 
 

Докторска програма: Обща медицина. 

Катедра по обща медицина 

Тема на дисертационния труд: „Амбулаторно проследяване на възрастни 

пациенти, лекувани с перитонеална диализа – дългогодишен опит”. 

Дата на защитата: 27.09.2017 г. 

- Владислав Владимиров Лазаров. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Имунология. 

Катедра по биология 

Тема на дисертационния труд: „Хуморален имунен отговор срещу 

антигени в имунологична изолация при пациенти с репродуктивни 

проблеми”. 

Дата на защитата: 02.10.2017 г. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

  
  
 


