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                                                             Утвърждавам:  

                                                              Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов  

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 27.06.2016 г. 

 

 

 

І. ФС УТВЪРДИ ИЗБРАНИТЕ ОТ КАТЕДРЕНИТЕ СЪВЕТИ ЗА 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, както следва: 

1. Катедра по фармакология и токсикология - Доц. д-р Румен Павлов 

Николов, дм 

2. Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина – доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм. 

 

ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по 

нервни болести – Отделение Б към УМБАЛ „Александровска, обнародван 

в ДВ бр. 36/13.05.2016 г. 

Вътрешни членове 

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 

Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова - Гопина, дмн – Катедра по 

неврология към МУ-София 

Външни членове 

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

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

Резервни членове 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм – Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер - външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

нуклеарна медицина за нуждите на Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 36/13.05.2016 г. 
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Вътрешни членове 

Проф. д-р Лилия Бориславова Гочева - Петкова, дм – Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Дойчин Николаев Минчев, дмн – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм дм – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Николай Иванов Пешев, дмн - пенсиониран преподавател повече 

от 5 години 

Проф. д-р Донка Петкова Василева, дм - НЦХТ 

Резервни членове 

Доц. д-р Дора Константинова Златарева – Катедра по образна диагностика 

към МУ - София 

Проф. д-р Марина Борисова Гарчева - Цачева, дм - Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Соня Борисова Сергиева, дм - Началник отделение по 

„Нуклеарна медицина, СБАЛОЗ - външен член за МУ – София – външен 

член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

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

обща медицина за нуждите на Катедра по обща медицина на база УМБАЛ 

„Света Анна“, обнародван в ДВ бр. 36/13.05.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

МУ-София 

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

София 

Външни членове 

Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм - УМБАЛ „Света Анна“ 

Резервен член 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Технически сътрудник: Димка Костова. 

 

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

медицинска биология (биология на човека) за нуждите на Катедра по 

биология, обнародван в ДВ бр. 36/13.05.2016 г. 

Доц. Стефка Методиева Делимитрева, дб - Катедра по биология към МУ-

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

Доц. Ралица Стефанова Живкова, дб - Катедра по биология към МУ-София 

Външни членове 

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

Охридски“ 

Доц. Милена Сергеева Мурджева – Андонова, дб – БАН 

Резервни членове 

Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - Диканарова, дм - Катедра по 

биология към МУ-София 

Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб – БАН - външен член 

Технически сътрудник: ас. Владислав Лазаров. 

 

5. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

 

5.1. Д-р Тони Георгиев Великов, редовен докторант към Катедра по 

спешна медицина, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София  

2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм - Катедра по обща 

медицина към МУ-София  

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

София, /външен член/; 

4. Доц. д-р Иван Томов Груев, дм – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – УБ „Лозенец“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ 

„Георги Странски“- Плевен,  /външен член/; 

2. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- 

Пловдив,  /външен член/; 

Технически сътрудник – Боряна Тодорова Тодорова. 

Дата на защита: 14.12.2016 г. 

 

5.2. Д-р Мирослава Стоянова Колева, задочен докторант към Катедра по 

неврология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм - Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

МУ-София 

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

член/; 
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4. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

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

Резервни членове: 

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

към МУ-София 

2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дм – пенсионер,  /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 06.10.2016 г. 

 

5.3. Д-р Адил Мохамед Кадъм, задочен докторант към Катедра по 

педиатрия, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

педиатрия към МУ-София 

2. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн – Национална генетична 

лаборатория към МУ-София 

3. Проф. д-р Емил Георгиев Симеонов, дмн - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мария Борисова Иванова, дм – СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Надежда Илиева Ангелова. 

Дата на защита: 02.09.2016 г. 

 

ІІІ. РАЗНИ 

 

1.   ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1.1.  Отчисляване с право на защита 

- Христина Александрова Мартинова-Дончева – докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра по психиатрия и мед. психология 

считано от 25.06.2016 г. 

- Елена Светлозарова Димитрова – докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра обща медицина считано от 25.06.2016 г. 

 

1.2. Трансформиране на докторантура от редовнa в задочнa форма на 

обучение 

- Д-р Велислава Методиева Коритарова – редовен докторант към Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение, която е назначена на трудов 

договор в СБАЛАГ „Майчин дом”. 
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- Д-р Наталия Николаева Габровска – редовен докторант към Клиничен 

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

СБАЛББ „Света София” ЕАД,  промяна на тема от „Бронхити в детската 

възраст – етиопатогенеза и работна класификация” на „Структура на 

болестността, бацилоотделяне и резистентност при деца с различни форми 

на белодробна туберколоза” и избор на втори научен ръководител доц. д-р 

Светлана Атанасова Велизарова, дм. 

 

1.3. Отписване от докторантура на д-р Ивета Петрова Денчева-Петрова, 

редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология да бъде 

отписан по собствено желание съгласно чл. 32 от Закон за висшето 

образование. 

 

1.4. Защитил дисертация за придобиване на онс „доктор“: 

- Ирина Вълчева Чакърова. 

Професионално направление: Биологичести науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Ембриология 

Катедра по биология 

Тема на дисертационния труд: „Вариации на хроматиновите, тубулиновите 

и актиновите структури в in vitro култивирани и овулирани миши овоцити 

от аутбредни мишки, две инбредни линии и техните F1 хибриди”. 

Дата на защитата: 20.06.2016 г.  

 

1.5. Защитил дисертация за придобиване на нс „доктор на науките“: 

- Гл. ас. д-р Шима Мехрабиан – Спасова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-генетични проучвания при 

фронто-темпорална деменция и сродни заболявания”. 

Дата на защитата: 15.06.2016 г.  

 

2. Откриване на процедура за програмна акредитация на докторска 

програма „Клинична фармакология и терапия”, от професионално 

направление 7.1. „Медицина“, в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, с база за обучение Катедрата по клинична 

фармакология и терапия  на Медицински факултет при МУ – София, 

за провеждане на обучение на докторанти на български и английски 

език в образователната и научна степен „доктор”, доклад с вх. № 

3921/ 17.06.2016 г. 

 

3. ФС предлага на АС преподавателите от клиничен център по 

диализа, поради намаления брой под законовия минимум, ДА 
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ПРЕМИНАТ ВРЕМЕННО в състава на катедра по вътрешни 

болести към МФ на МУ-София. 

  

4.  ФС предлага на АС да разреши създаването на НОВА 

ЛАБОРАТОРИЯ по направление „Нанотехнологии в медицината“ 

/”Наномедицина”/ като самостоятелно функционално звено към 

Катедрата по медицинска физика и биофизика. 

 

5. Въпроси, свързани със СТУДЕНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ: 

5.1. Във връзка с увеличената натовареност на катедрите в 

структурата на МФ, с цел подобряване организацията на 

студентското обучение /както на български, така и на английски 

език/ и синхронизирането му със заетостта по СДО,  ФС РЕШИ: 

- броят на лекционните потоци да се утвърждава ежегодно от ФС 

по предложение на Зам.Деканите на МФ; 

- графиците за цикличното обучение за всяка учебна година да се 

изготвят на ротационен принцип; 

- графикът за преддипломния стаж да се изработва на същия 

принцип; 

- изготвянето на графиците и съгласуването им с клиничните 

катедри за следващата учебна година да се извършва в края на 

предходната календарна година. 

5.2. Във връзка с незадоволителното владеене на български език 
от чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, ФС 

прие и предлага на АС увеличаване на часовете по български 

език, изучавани допълнително от тези студенти, както следва: 

 -   ІІІ курс – 180 уч. ч. 

6. ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

- Ас. д-р Борис Иванов Антонов, 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 „Ортопедия и травматология” в 

катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна” – 

ИСУЛ 

- Ас. д-р Рада Георгиева Станева Цветкова, 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 „Генетика” в катедра 

по медицинска генетика. 
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- Д-р Николай Стоянов Кръстев, 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 „Анатомия, хистология и 

цитология” в катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

- Д-р Михаил Бориславов Ганев след издържан конкурсен изпит и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Генетика” в катедра по медицинска генетика на МФ при МУ-София. 

- Д-р Любомир Кирилов Досев 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 към УМБАЛ 

„Александровска“  на МФ при МУ-София. 

- Д-р Галина Кирилова Златанчева 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 към УМБАЛ 

„Александровска“  на МФ при МУ-София. 

- Д-р Ралица Димитрова Панчева 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 към УМБАЛ 

„Александровска“  на МФ при МУ-София. 

 

7. ФС предлага на АС да разреши за КВБ следните конкурси: 

- двама доценти по нефрология – един на база УМБАЛ 

„Александровска” и един - на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”;  

- един професор и един доцент по гастроентерология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”; 

- един доцент по кардиология на база УМБАЛ „Александровска”; 

- двама доценти и двама главни асистенти по ревматология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

 

8. ФС реши да бъде сключен допълнителен граждански договор с 

хонорувания преподавател доц. Иван Буланов за 30 уч. ч. 

упражнения и да бъде изплатено съответното възнаграждение. 
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9. ФС избра за хонорувани преподаватели за учебната 2016/17 г. за 

водене на упражнения в катедрата по ССХ: 

- д-р Светослав Григоров Димитров – на бълг. ез. – до средната 

натовареност /170 уч. ч./ и на англ. ез. – 172 уч. ч.; 

- д-р Мирел Петре Терпо – на бълг. ез. – до средната натовареност 

/170 уч. ч./ 
 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 


