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                                                                        Утвърждавам:  

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

 

  

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 03.11.2016 г. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

1. Гл. ас. д-р Васка Христева Василева, 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 „Лъчелечение” 

в клиничен център по нуклеарна медицина, лъчеление и медицинска 

онкология на  база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

2. Ас. д-р Зорница Ташкова Николова, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

3. Ас. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база 

УМБАЛНП „Св. Наум”. 

4. Ас. д-р Емилия Илиева 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 „Епидемиология” в катедра по епидемиология. 

5. Ас. д-р Цветанка Величкова Минчева, дм след решение на 

научното жури със 5 положителни гласа и мнозинство при 
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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 „Епидемиология” в катедра по епидемиология. 

6. Д-р Панайот Панайотов Танчев, 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 за база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

7. Д-р Александър Петров Кръстанов, 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 „Урология” в катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска”.  

8. Д-р Валентин Петров Йотовски, 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 „Урология” в катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска”.  

9. Д-р Ангел Андреев Еленков, 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 „Урология” в катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска”.  

10.  Д-р Петър Александров Сомлев, 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 „Физиология на животните 

и човека” в катедра по физиология.  

 

 ІІ. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧ. 2016/17 Г.   

- Катедра по клинична фармакология и терапия - За упражнения на 

български и английски език до 220 уч.ч: Д-р Венцислава 

Любомирова Каменова 

- Катедра по педиатрия –  
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Национална Кардиологична б-ца - Натовареност по УП – обучение 

на български и английски език – общо за групата: Лекции до 24 уч.ч. 

и упражнения до 456 уч.ч.: 

1.Доц.д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева 

2.Проф.д-р  Маргарита Радкова Цонзарова 

3.Д-р Елисавета Димитрова Левунлиева 

4.Д-р Любомир Георгиев Димитров 

5.Д-р РуменАлександров  Маринов 

6.Д-р Христинка Василева Нацкова – Маринова 

7.Д-р Димитър Тодоров Печилков 

8.Д-р Кипарисия Заркова Ненова – Каракашева 

К-ка детска онкология УМБАЛ “Царица Йоанна” - Натовареност по 

УП – обучение на бълг. и англ. език – общо за групата: Лекции до 24 

уч.ч. и упражнения до 456 уч.ч.: 

1.Проф.д-р Искра Русева Христозова 

2.Доц.д-р Добрин Николов Константинов 

3.Д-р Боряна Емануилова Аврамова 

4.Д-р Мая Николова Йорданова 

5.Д-р Иван Ангелов Щърбанов 

Хонорувани преподаватели за държавни изпитни комисии за уч. 

2015/16 г.: 

1.Проф.д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова 

2.Доц.д-р Христо Желев Желев 

- Катедра по обща и клинична патология – 

1.Проф.д-р Цана Петрова Бошнакова – Празникова - До 650 уч.ч. на 

бълг.и  англ.език 

2.Д-р Силвия Стефанова Иванова- До 950 уч.ч. на бълг.език 

3.Д-р Веселин Тихомиров Тихчев- До 950 уч.ч. на бълг.език- До 1900 

уч.ч. на бългр.и англ.език 

4. Д-р Ангелина Стефанова Карамфилова - До 1900 уч.ч. на бълг.и 

англ.език. 

- Катедра по медицинска химия и биохимия - За лекции на бълг. и 

англ.език до 340 уч.ч и изпити на английски език: 

Проф. Алексей Йорданов  Алексеев 

- ЦЕОФВС - Натовареност по учебен план – обучение на бълг. и англ. 

език І и ІІ курс 

Кремена Георгиева Вълчева-Тихчева. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши следните конкурси за 

преподаватели: 

-  За катедрата по вътрешни болести – един асистент по нефрология 

за база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”; 
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- За катедрата по патофизиология – един асистент по 

патофизиология; 

- За катедрата по сърдечно-съдова хирургия – двама асистенти по 

сърдечно-съдова хирургия и четирима асистенти по кардиология 

за база УМБАЛ „Света Екатерина”; 

- За катедрата по ортопедия и травматология – един главен 

асистент и един асистент по ортопедия и травматология, 

съответно на база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ и УМБАЛ“Св. 

Анна“; 

- За катедрата по медицинска генетика – един асистент по 

медицинска генетика. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

I. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  

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

нуждите на Катедра по педиатрия на база клиника по детска 

онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ 

бр. 49/28.06.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

педиатрия към МУ-София 

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

МУ-София 

Доц. д-р Мариана Ценова Маринова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Външни членове 

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

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

Проф. д-рТоньо 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. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по педиатрия 

за нуждите на Катедра по педиатрия на база клиника по детска 
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онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ 

бр. 49/28.06.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

педиатрия към МУ-София 

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

МУ-София 

Доц. д-р Димитър Иванов Калайковм, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Драган Георгиев Бобев, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, дм – МУ- Варна 

Доц. д-р Петър Георгиев Бояджиев – пенсионер 

Резервни членове 

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

София 

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

София 

Доц. д-р Мария Иванова Спасова, дм - МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

гастроентерология за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база 

Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, 

обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

болести към МУ-София 

Проф. д-р Диана Василева Петрова, дмн - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

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

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Веселка Стоименова.  
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4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

гастроентерология за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база 

Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, 

обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

болести към МУ-София 

Проф. д-р Диана Василева Петрова, дмн - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

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

Технически сътрудник: Веселка Стоименова.  

 

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

за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по 

кардиология към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 64/ 

16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Добрин Йотков Василев, дм - Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

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

София 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн - Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Снежана Томова Тишева, дм - МУ-Плевен 

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

болница „Цар Борис“ III 

Доц. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм - ВМА-София 

Резервни членове 
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Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм – Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Доц. д-р Пламен Маринов Гецов, дм – Втора МБАЛ – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Генова Димитрова.  

 

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

за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база КТВБКФД към 

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

Доц. д-р Пенчо Йорданов Симеонов, дм – пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год., Клиничен център по нефрология към МУ-София 

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

болести към МУ-София 

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

София 

Външни членове 

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн – УМБАЛ „Св. Марина“ 

Проф. д-р Нина Николова Гочева, дм – Национална кардиологична 

болница 

Проф. д-р Христо Иванов Кожухаров, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Тодор Александров Попов, дм - Клиничен център по 

алергология към МУ-София 

Доц. д-р Красимира Атанасова Христова, дм – Национална кардиологична 

болница – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Генова Димитрова.  

 

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

за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по 

нефрология към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 64/ 

16.08.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 
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Външни членове 

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

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

Охридски“ 

Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – МУ-Пловдив 

Резервен член 

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

Технически сътрудник: Иванка Генова Димитрова.  

ФС взе решение, проф. д-р Даниела Валентинова Монова, дмн – професор 

към МВР болница и гл. асистент в Катедра по вътрешни болести на МФ 

към МУ-София, да бъде извадена от редовния състав на научното жури и 

бъде заменена с резервния член доц. д-р Валентин Лазаров. 

 

II. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” на: Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм, в 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия на тема „Хирургично лечение на 

терминалната сърдечна недостатъчност“.  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Предложение за  научно жури: 

1. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Боян Светославов Баев, дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

3. Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

4. Проф. д-р Людмил Георгиев Бояджиев, дмн – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

5. Проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

6. Доц. д-р Владимир Панайотов Коларов, дм – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

7. Доц. д-р Заприн Георгиев Въжев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“-

Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн – Катедра по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София 

2. Проф. д-р Владимир Любенов Данов, дм – УМБАЛ „Света Анна“, 

/външен член/; 

3. Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, дм - УМБАЛ „Света Марина“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Милена Ангелова Маркова. 

Дата на защита: 06.12.2016 г. 
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III. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И НАУЧНО ЖУРИ  

 

-Д-р Даниела Любомирова Атанасова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по медицинска микробиология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм - Катедра по медицинска 

микробиология към МУ-София  

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

3. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

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

/външен член/; 

5. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм – УМБАЛ „Александровска“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

микробиология към МУ-София  

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

Технически сътрудник: Ваня Паскова. 

Дата на защита: 25.01.2017 г. 

 

-Д-р Константин Захариев Тотев, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по ортопедия и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София  

2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София  

3. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, дмн – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – МБАЛ „Св. София“, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Свилен христов Тодоров, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, дм - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София  

2. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – Болница „Токуда“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

Дата на защита: 20.01.2017 г. 

 

-Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по ортопедия и травматология. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София  

2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

3. Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм –МБАЛ „Сердика“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – Болница „Токуда“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София  

2. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

Дата на защита: 16.01.2017 г. 

 

IV. ИЗБОР НАУЧНО ЖУРИ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ на:  

Д-р Стефан Петровски, задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, отчислен с право на защита. 

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

оперативна хирургия към МУ-София  

2. Доц. д-р Валентин Василев Попов, дм – Факултет по обществено 

здраве към МУ-София 

3. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – МБАЛ „Токуда“ , 

/външен член/; 

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

/външен член/; 

5. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн – IV – та градска болница, /външен 

член/; 

Резервен член: 

1. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм - Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ-София  

Технически сътрудник: Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 20.01.2017 г. 

 Проф. Митов докладва предложенията на катедрите за удължаване 

на трудов договор. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 ФС Реши: 

1. Не предлага на АС да удължи трудовия договор на проф. д-р Марин 

Белев Маринов, дмн, катедра по неврохирургия, роден на 10.12.1950 
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г., за втори път, с 13 „да“, 14 „не“, 3 „бели“ и 1 „невалидна“ от  31 

гласували. 

2. Предлага на АС да удължи трудовия договор на доц. Силви Кирилов 

Петров,дм, катедра по урология, роден на 17.12.1950 г.,за втори път с 

28 „да“, 1 „не“, 1 „бяла“ и 1 „невалидна“ от 31 гласували. 

  

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

 

- Д-р Ивелина Николова Станева-Тодорова– редовен докторант към 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Предоперативна оценка на риска при пациенти с предстояща 

белодробна резекция” 

Научен ръководител: Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм 

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение при СБАЛББ 

„Света София” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

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

фармакология и токсикология 

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Епигенетични характеристики на психотропни лекарства” 

Научен ръководител: Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

 

- Д-р Рене Димитрова Милева-Попова – асистент към Катедра по 

физиология. 
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Тема: ”Приложение на апланационната тонометрия за неинвазивна оценка 

на артериалната функция”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм 

База: Катедра по физиология  

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

Докторска програма: Физиология на животните и човека 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р Петър Росенов Калайджиев – лекар в УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ” за зачисляване към Катедра по спешна медицина. 

Тема:”Остра сърдечна недостатъчност и нарушения на съня”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дм 

База: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Кардиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване  на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 

- Д-р Димитър Трифонов Марков – лекар-асистент към Катедра по спешна 

медицина.  

Тема:”Прогностични фактори за преживяемост при дългосрочно 

проследяване на пациенти след имплантация на електрокардиостимулатор 

в България”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дм 

База: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Кардиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р Ангелина Петрова Боризанова- Петкова –  лекар в УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ” за зачисляване към Катедра по спешна медицина. 

Тема:”Ехокардиографски предиктори за рецидивиращо предсърдно 

мъждене”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дм 



13 

 

База: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Кардиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 

- Д-р Десимира Сотирова Миронова – асистент към Катедра по 

фармакология и токсикология. 

Тема:”Патология на щитовидната жлеза като рисков фактор за развитието 

на инсулинова резистентност”. 

Научни ръководители: Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-

Дърленска, дм и проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн 

База: Катедра по фармакология и токсикологи 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р Силвия Михайлова Новакова –  лекар в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД 

– Пловдив за зачисляване към Клиничен център по алергология. 

Тема:”Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични 

показатели при пациенти с алергичен ринит”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм 

База: Клиничен център по алергология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Имунопатология и алергология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Дължи такса от 2 000 лв. на 

година. 

 

- Д-р Жорж Олев Донков – лекар-асистент към Катедра по епидемиология.  

Тема:”Епидемиологично проучване на вирусните инфекции в регион 

София-област за периода 2006-2015 г.”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм и       

доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм 

База: Катедра по епидемиология 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Епидемиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р Савас Ангелос Ликудис –  лекар в Болница „Евангелизмос” – гр. 

Пафос, Кипър за зачисляване към Катедра по ортопедия и травматология. 

Тема:”Оценка на походката след декомпресия и/или стабилизация при 

пациенти с дегенеративни заболявания на гръбначен стълб”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн 

База: Катедра по ортопедия и травматология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

дружество SAVVAS LYKOUDIS DLC. Дължи такса от 2 000 лв. на 

година. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

-  Д-р Лилия Бориславова Симонова – задочен докторант към Катедра по 

обща и оперативна хирургия, считано от 27.10.2016 г. 

 

4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Валери Рангелов Велев – задочен докторант към Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина от „Остри 

чревни инфекции – съвременни диагностични и терапевтични проблеми” 

на „Кампилобактериоза в детска възраст – клинично протичане, 

лабораторна диагностика и етиологично лечение” и смяна на научния 

ръководител проф. д-р Майда Михайлова Тихолова, дм с доц. д-р Атанас 

Христов Мангъров, дм.  

Проф. д-р Майда Михайлова Тихолова, дм се избира за научен консултант 

на докторанта.  

 

5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Д-р Виолета Йорданова Симеонова – редовен докторант към Катедра по 

неврология, за срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, 

считано от 05.10.2016 г. 

-  Д-р Светлана Ясенова Шумарова – задочен докторант към Катедра по 

хирургия, за срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, 

считано от 07.11.2016 г. 
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6. ОТПИСВАНЕ ОТ ДОКТОРАНТУРА 

- Във връзка със зачисляването на д-р Николай Руменов Стоилов като 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по вътрешни болести 

(Решение на Факултетен съвет № 50 от 22.04.2016 г.), ФС взе решение д-р 

Николай Стоилов да бъде отписан като редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести съгласно чл. 32 от Закон за висшето образование. 

- Мария Светомирова Пеева, редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия, да бъде отписан по собствено желание. 

 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИИ ЗА ОНС „ДОКТОР“:  

- Д-р Весела Иванова Карамишева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на риска и поведение при 

предтерминно раждане”. 

Дата на защитата: 21.09.2016 г. 

- Евелина Светлозарова Хараланова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Клинична психология 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Афективна и социално – когнитивна 

дисрегулация при шизофрения”. 

Дата на защитата: 30.09.2016 г. 

- Д-р Владимир Асенов Атанасов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврохирургия 

Катедра по неврохирургия 

Тема на дисертационния труд: „Фактори, оказващи влияние върху изхода 

от оперативно лечение на травматични остри субдурални хематоми”. 

Дата на защитата: 26.09.2016 г. 

- Д-р Диляна Валентинова Герова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Проучване диагностичната стойност на 

нови съвременни методи за откриване на предраковите изменения на 

маточната шийка”. 

Дата на защитата: 29.09.2016 г. 

- Д-р Силви Емилова Митова - Симинкович. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология 
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Клиничен център по гастроентерология  

Тема на дисертационния труд: „Функчионална и биохимична оценка на 

хроничен панкреатит, панкреаснаекзокринна и свързаната с нея 

ендокринна недостатъчност”. 

Дата на защитата: 26.09.2016 г. 

- Д-р Андриана Пламенова Андреева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни методи за прекъсване на 

бременността във втори триместър”. 

Дата на защитата: 11.10.2016 г. 

- Д-р Огнян Митков Младенов . 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Динамика в състоянието на ретината при 

недоносените деца”. 

Дата на защитата: 21.10.2016 г. 

- Д-р Пламен Георгиев Гецов . 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Образна диагностика 

Катедра по образна диагностика 

Тема на дисертационния труд: „Приложение на магнитно резонансната 

холангиопанкреатография при диагностика на анатомичните варианти на 

жлъчните пътища и периампуларните дивертикули на дуоденума и оценка 

на влиянието им при жлъчно-панкреасната патология”. 

Дата на защитата: 31.10.2016 г. 

 

8. ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА 

ОНС „ДОКТОР“: 

- Д-р Жолт Бонхоф. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Психологични бариери при промени в 

жизнения стил на болни с психосоматични заболявания в транскултурален 

контекст”. 

Дата на защитата: 14.10.2016 г. 

           

РАЗНИ  
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1. ФС избра  проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм за Заместник Декан 

по учебната дейност за чуждестранни студенти и докторанти, с 

резултат от тайното гласуване: 29 „да“, 2 „не“ и 1 „бяла“ от 32 

гласували. 

 

2. ФС избра: 

Комисия за атестиране на академичния състав на Медицински 

факултет в състав: 

Председател – 1. чл. кор. Проф. д-р Иван Митов,дмн, Декан 

  

И Членове        2. Проф. д-р Цветалина Танкова,дмн,  Зам. Декан                 

                              (терапевнични специалности) 

                3.Акад. проф. Борис Тенчов, дфзн  

                              (предклинични специалности) 

                          4.Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм 

                             (предклинични специалности) 

                          5.Проф. д-р Огнян Георгиев, дм 

                              (терапевнични специалности) 

                          6.Проф. д-р Ива Петкова, дм 

                              (хирургични специалности) 

                          7.Доц. д-р Атанас Йонков, дм, 

                              (хирургични специалности) 

която да осъществява текущо атестиране на преподавателите и двама 

нейни членове да участват в комисиите за допустимост в конкурсите за 

преподаватели, съответно в зависимост от научната специалност на 

конкурса (предклинична, терапевтична или хирургична). 

Комисията ще осъществява: 

- Контрол върху атестирането на академичния състав, съгл. Чл. 109 от 

ПУРПНСЗАДМУС; 

- Контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ. 

 

3. ФС реши : Гл. ас. д-р Радостина Влаева Чернева и гл. ас. д-р Жейна  

Влаева Чернева да бъдат преместени като главни асистенти от Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести с база УМБАЛ“Александровска“ в 

Клиничен център по белодробни болести с база СБАЛББ“Св. София“. 
  
4. Във връзка с постъпило предложение на Деканския съвет на МФ, ФС реши  

да предложи на Ректора на Медицински университет-София промяна в Общите 

вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени 

поръчки в Медицински университет-София, като се промени чл. 16, ал. 2 или в 

нова алинея се добави текст, който да дава възможност на Клиничните катедри и 

клинични центрове да могат да правят мотивирани годишни заявки за закупуване 
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на канцеларски материали за нормалното функциониране на учебния процес 

/тонер и копирна хартия в размер до 500 лв. на катедра/клиничен център/. 

 

5. ФС предлага следните промени в Правилник за подготовка и провеждане 

на учебната 2016/17 г.: 
РАЗДЕЛ VIII 

Т.22.4. да получи нов № 22.5 със следния текст 

Студентите, специалност „Медицина“ приети през учебните 2014/15 и 

2015/16 години, не могат да продължат в четвърти курс от клиничното 

обучение, докато не положат успешно изпитите по предклиничните 

дисциплини (I и II курс). 

Т.22.4 се променя както следва: 

Въвежда се прагов II курс - студентите, специалност „Медицина“ приети 

през учебната 2016/17 година, не могат да продължат в III курс, докато не  

положат успешно всички изпити от I и II курс. 

 

6. ФС потвърди решението на Деканския съвет, относно извършени корекции  

в наднормативната натовареност на преподавателите от катедрата по педиатрия 

/поради некоректно подадена информация от катедрата/ в заплащането на: 

- Д-р Полина Иванова Митева – Шумналиева  - сума за наднормативна 

натовареност-2886.50 лв. и  

- д-р Светлана Маринова Христова – Пандарова – сума за наднормативна 

натовареност -1783.55 лв. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 


