
 1 

                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 04.04.2014 г. 

 

 

І. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА: 

1. Гл. ас. д-р Росен Емилов Петков, 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 „Белодробни болести”  за нуждите на Клиничен център по 

белодробни болести за база  УСБАЛББ”Св. София”. 

2. Гл. ас. д-р Лина Георгиева Малинова, дм, след решение на научното жури с 6  

положителни гласа /за другия участник: гл. ас. д-р Манол Анастасов Калниев, 

дм – 1 положителен глас/  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 „Анатомия, хистология и цитология”  за Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология. 

3. Д-р Гергана Огнянова Николова, дм след решение на научно жури с 5 

положителни оценки  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 „Анестезиология и интензивно лечение” в  Катедра 

анестезиология и интензивно лечение на база СБАЛАГ”Майчин дом”. 

4. Д-р Илия Руменов Габровски, 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 „Лъчелечение” в  

Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

на база УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

 

 ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ревматология при УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски”, обнародван в ДВ бр.7/24.01.2014 г. Научно жури в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн – Катедра по вътрешни болести към МУ- София  

2. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн – Катедра по вътрешни болести към 

МУ- София  

3. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София  

Външни членове: 

4. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм – МУ-Пловдив 

5. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова - Тончева, дм – Национална многопрофилна  

транспортна болница - София 

Резервни членове: 
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Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София – вътрешен 

Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дмн – МУ-Пловдив - външен 

Технически сътрудник: Спаска Борисова Величкова. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по медицинска физика за 

Катедрата по медицинска физика и биофизика, обнародван в ДВ бр.16/25.02.2014 г. 

Научно жури в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Акад. Борис Гоцев Тенчов - Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ- 

София 

2. Проф. Трайко Тодоров Трайков, дх - Катедра по медицинска физика и биофизика към 

МУ- София 

3. Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, дбф - Катедра по медицинска физика и биофизика 

към МУ- София 

Външни членове: 

4. Проф. Кирил Асенов Крежов, дфн – БАН 

5. Проф. Марин Ненчев Ненчев, дфн – Технически Университет – София 

6. Проф. д-р Женя Начкова Василева – НЦРРЗ 

7. Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн – пенсионер над 5 год. 

Резервни членове: 

Чл. кор. Стоил Пешев Стоилов – БАН, /пенсионер/- външен 

Доц. Върбан Ненков Савов, дбн – СУ, / пенсионер/- външен 

Технически сътрудник:Диана Иванова Петкова 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1. Д-р Васил Цанков Яблански, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

ортопедия и травматология. Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дм – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ- София  

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

травматология към МУ- София  

3. Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн - пенсионер,  /външен член/; 

4. Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – пенсионер над 5 год., /външен член/; 

5. Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – Болница „Европа”- София /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Пламен Илиев Цеков, дм – Катедра по ортопедия и травматология към 

МУ- София, /вътрешен член/; 

2. Доц. д-р Диян Енчев Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

Дата на защита: 21.05.2014 г. 

 

2. Силвия Руменова Русева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия. Състав на научно жури: 
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1. Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ- София 

2. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн - Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София 

3. Чл. кор. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Акад. Камен Стефанов Куманов, дбн - БАН, /външен член/; 

5. Проф. д-р инж. Митко Петров Георгиев – Химикотехнологичен и металургичен 

университет, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. Алексей Йорданов Алексеев, дб - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ- София 

2. Проф. Емилия Димитрова Найденова, дх - Химикотехнологичен и металургичен 

университет, /външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 15.05.2014 г. 

 

3. Д-р Николай Димитров Ишкитиев, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по медицинска химия и биохимия. Състав на научно жури: 

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

биохимия към МУ- София 

2. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн - Катедра по медицинска микробиология към 

МУ- София 

3. Чл. кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн – СУ „Св. Климент Охридски”, 

/външен член/; 

4. Акад. Камен Стефанов Куманов, дбн – БАН, /външен член/; 

5. Доц. Маргарита Димитрова Апостолова, дб - БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн - Катедра по физиология към МУ- 

София 

2. Доц. Таня Иванова Влайкова, дх - Тракийски университет - Стара Загора, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 15.05.2014 г. 

 

4. Д-р Светла Емилова Динева, задочен докторант към Катедра по образна диагностика. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн - Катедра по образна диагностика 

към МУ- София 

2. Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ- София 

3. Проф. д-р Донка Петкова Василева, дм – Национален център по хематология, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Милан Петков Тотев, дм – СБСМ „Пирогов”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Павел Христов Бочев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Анна Станимирова Симеонова, дм – МИ на МВР-София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 11.07.2014 г. 
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5. Д-р Цветанка Петрова Петранова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София 

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

към МУ- София  

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

4. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска - Мочева, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/;,   

5. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова -Тончева, дм – Национална 

многопрофилна  транспортна болница – София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - Катедра по вътрешни болести към 

МУ- София  

2. Доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович”- Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник: Спаска Борисова Величкова. 

Дата на защита: 27.05.2014 г. 

 

6. Д-р Теофил Ангелов Седлоев, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен 

център по гастроентерология. Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. Дамян Николов Дамянов, дмн - Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София 

2. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм - Клиничен център по гастроентерология 

към МУ- София 

3. Проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм – СБАЛО, /външен член/; 

4. Доц. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм - УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович”- Стара 

Загора, /външен член/; 

5. Доц. д-р Соня Борисова Сергиева, дм – СБАЛОЗ,  /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Методиев Пенков, дм - Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София 

2. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн – ВМИ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник: Валентина Тодорова Джелепска. 

Дата на защита: 12.05.2014 г. 

 

7. Д-р Николай Александров Стойнев, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по ендокринология и геронтология. Състав на научно жури: 

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

ендокринология и геронтология към МУ- София 

2. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести към 

МУ- София  

3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм – Национална кардиологична болница, 

/външен член/; 

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

Резервни членове: 
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1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн - Катедра по вътрешни болести към 

МУ- София  

2. Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Мирослава Любомирова Тасева. 

Дата на защита: 10.06.2014 г. 

 

8. Д-р Венцислава Пенчева  Пенчева –Генова  – докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести. Състав на научно жури:  

1. Проф. д-р Огнян   Борисов   Георгиев, Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести МФ при МУ - София, научен ръководител на докторанта 

/вътрешен член/; 

2. Доц. д-р Емил   Паскалев Димитров-   Началник   Клиника   по   нефрология и 

трансплантация, УМБАЛ „Александровска"; МУ-София/вътрешен член/; 

3. Доц. Маринка Ташкова Пенева- УМБАЛ «Света Марина», МУ-Варна/външен 

член/; 

4. Доц. Явор Йорданов Иванов- Началник Белодробно отделение, УМБАЛ 

«Георги Странски», МУ-Плевен /външен член/; 

5. Проф. Димитър Георгиев Попов, Началник Белодробно отделение, МВР-

болница, Медицински факултет, СУ «Св. Климент Охридски /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков- Началник ОАРИЛ към Клиника по урология 

УМБАЛ „Александровска"; МУ – София/вътрешен член/;  

2. Проф. д-р Стефан Костянев, Ректор на МУ- Пловдив/външен член/;  

Технически сътрудник: Демия Стоянова Първанова 

Дата на защитата: 11.06.2014г.  

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Владимир Василев Василев, редовен докторант към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология, отчислен с право на защита. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ- София 

2. Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дм - Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ- София 

3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Мария Христова Андреева, дм – пенсионер, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Анна-Мария Борисова Иванова, дмн - Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

2. Доц. д-р Владимир Герчев Христов, дм - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Траянка Живкова Тодорова. 

Дата на защита: 13.05.2014 г. 

 

2. Д-р Мария Христова Христова, редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на защита, с промяна на 

научното направление от 4.1. „Природни науки, математика и информатика” в 

7.1.„Медицина” и докторантска програма „Имунология”. Състав на научно жури:  

1. Проф. д-р Марта Петрова Николова, дмн - Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София 
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2. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Доц. д-р Дора Николова Попова, дм – ВМА, /външен член/; 

4. Доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Тракийски университет -Стара Загора, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм – Тракийски университет -Стара Загора, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Алексей Славков Савов, дб – Национална генетична лаборатория към 

Катедра по акушерство и гинекология - МУ-София 

2. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, 

/външен член/ 

Технически сътрудник – Иванка Генова Димитрова. 

Дата на защита: 18.06.2014 г. 

 

3. Валентина Костова Атанасова, редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на защита,  с промяна на 

научното направление от 4.1. „Природни науки, математика и информатика” в 

7.1.„Медицина” докторантска програма „Имунология”. Състав на научно жури:  

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Чл. кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн – СУ „Св. Климент Охридски”, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Драган Георгиев Бобев, дмн – СБАЛДОХЗ, /външен член/; 

5. Доц. д-р Дора Николова Попова, дм – ВМА, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дн - СБАЛХЗ, /външен член/ 

Технически сътрудник – д-р Снежина Михайлова-Кандиларова. 

Дата на защита: 10.06.2014 г. 

 

4. Михаела Константинова Лукова, редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия, отчислен с право на защита. Състав на научно жури:  

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

биохимия към МУ- София 

2. Доц. Алексей Славков Савов, дб – Национална генетична лаборатория към 

Катедра по акушерство и гинекология - МУ-София 

3. Чл. кор. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Чл. кор. проф. Георги Христов Русев, дбн – пенсионер, /външен член/; 

5. Акад. Илия Георгиев Пашев, дбн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Радка Петрова Кънева, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ- София 

2. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн - СУ „Св. Климент Охридски”, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 15.05.2014 г. 
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5. Д-р Спаска Олегова Георгиева - Жостова, редовен докторант към Катедра по 

неврология – отчислена с право на защита. Състав на научно жури:  

1. Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн, МБАЛНП „Св. Наум", София - научен 

ръководител на докторанта  

2. Проф.   д-р   Силвия   Здравкова   Чернинкова   -   Гопина,  дмн,   УМБАЛ 

„Александровска" ЕАД, Клиника по нервни болести, София;   

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

4. Доц. д-р Дорина Иванова Петрова, дм - Национална Многопрофилна Транспортна 

Болница „Цар Борис III", София/външен член/; 

5. Доц. д-р Любомир Хараланов Хараланов, дм - Национална Кардиологична 

Болница, София /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Ирена Василева Велчева, дм - МБАЛНП „Св. Наум" ЕАД, София; вътрешен 

2. Доц. д-р Борислав Герасимов, д.м. – пенсионер/външен член/; 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова 

Дата на защитата: 03.09. 2014 г. 

 

6. Д-р Николина Илкова Семерджиева, задочен докторант, към Катедра по неврология 

– отчислена с право на защита. Състав на научно жури:  

1. Чл.кор.проф.д-р Иван Господинов Миланов, дмн - УМБАЛНП „Св. Наум", София 

- научен ръководител на докторанта;  

2. Проф. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм - пенсионер по-малко от 5 години; 

/вътрешен член/; 

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер повече от 5 г. /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Надежда Савова Делева, дмн - УМБАЛ „Св. Марина" - Варна/външен 

член/; 

5. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн - Медицински университет - 

Пловдив/външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн - МБАЛНП „Св. Наум" ЕАД, София, 

пенсионер по-малко от 5 години от МУ – София  

2. проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм- УМБАЛ „Св. Марина" –Варна /външен член/;  

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова 

Дата на защитата: 15.09. 2014 г. 

 

7. Д-р Димитър Томов Блажев, редовен докторант, към Катедра по урология – 

отчислена с право на защита. Състав на научно жури:  

1. Проф. Петър Колев Панчев, дмн – Катедра по урология МФ при МУ - София, 

научен ръководител на докторанта/вътрешен член/; 

2. Проф. Петър Любенов Симеонов, дмн - Катедра по урология МФ при МУ – 

София/вътрешен член/; 

3. Проф. д-р Славчо Кънчев Иванов, дмн -  УМБАЛСМП „Н.И.Пирогов"/външен 

член/ 

4. Доц. д-р Лидия Дунова Петкова, дм - МУ- Варна "/външен член/ 

5. Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев,дм - МБАЛ"Св.Марина" – Варна "/външен 

член/ 

Резервни членове:  
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1. Доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм - Катедра по урология на МФ при МУ-

София/вътрешен член/; 

2. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дмн - УМБАЛ „Св.Георги"-ЕАД – 

Пловдив"/външен член/  

Технически сътрудник: Д-р Пламен Димитров Димитров 

Дата на защитата: 12.09. 2014 г. 

 

V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

    - Д-р Добромир Иванов Танев – лекар-ревматолог в МБАЛ «СОФИЯМЕД ООД», 

външен за МУ-София,  за зачисляване в Катедра по вътрешни болести. 

Тема: „ Влияние на някои хормони и рецепторни полиморфизми върху клиничната 

изява при жени със системен лупус еритематозус ". 

Научен ръководител: Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн 

База: Катедра по вътрешни болести МФ – МУ София 

Научна специалност: Ревматология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Светла Ангелова Ангелова – асистент в Катедра по епидемиология. 

Тема: „Проучване върху епидемиологията на епидемичните взривове от вътреболнични 

инфекции в България за периода 2005-2012 г.". 

Научен ръководител: Доц.д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм 

База: Катедра по епидемиология МФ – МУ София 

Научна специалност: Епидемиология. 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Росица Георгиева Танова – клиничен ординатор в Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение към Клиника по неврохирургия на УМБАЛ «Св. 

Иван Рилски» за зачисляване  в Катедра по анестезиология и интензивно лечение. 

Тема: „Особености на анестезията, прилагана за осъществяване на будни краниотомии 

при пациенти с лезии във функционално важни мозъчни зони”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Романски, дм и Доц. д-р Мая Цветанова 

Белитова, дм 

База: Катедра по анестезиология и интензивно лечение МФ – МУ София 

Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение. 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Станислава Георгиева Хитрова-Николова – асистент в Катедра по 

акушерство и гинекология. 

Тема: „Динамика на витамин Д при преждевременно родени деца с гестационна възраст 

под 32 седмици и тегло под 1500 грама”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Боряна Петрова Слънчева, дм 

База: СБАЛАГ „Майчин дом”, Клиника по неонатология. 

Научна специалност: Неонатология 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Виктор Еманоилов Манолов – асистент в Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология.  

Тема: „Определяне на референтни граници на хепсидин за българското население и 

проучване на клиничното му значение при различни патологични състояния”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МФ – МУ София. 

Научна специалност: Клинична лаборатория 

Професионално направление: 7.1.Медицина 
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2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Марта Григорова Михайлова – задочен докторант към Катедрата по 

медицинска генетика. 

Докторска програма: Генетика 

Тема: „Характеристика на екзомните нарушения при Балканска ендемична 

нефропатия”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р  Драга Иванова Тончева-Митева, дбн 

База: Катедрата по медицинска генетика МФ – МУ София. 

Професионално направление: 4.3.Биологически науки 

- Зора Акрам Хамуде – задочен докторант към Катедрата по медицинска 

генетика. 

Докторска програма: Генетика 

Тема: „NGS екзомен анализ на генетична предразположеност към тумори”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р  Драга Иванова Тончева-Митева, дбн 

База: Катедрата по медицинска генетика МФ – МУ София. 

Професионално направление: 4.3.Биологически науки 

 - Д-р Марина Иванова Иванова – редовен докторант към Катедра по неврология. 

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Изследване на резистентността към лечение с имуномодулираща терапия при 

пациенти с множествена склероза”. 

Научен ръководител: Чл.-кор.проф.д-р Иван Господинов Миланов, дмн 

База: МБАЛНП "Св. Наум"-ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Антон Василев Василев – редовен докторант към Катедра по офталмология  

Докторска програма: Офталмология 

Тема: „Синдром на „ сухо око " и глаукома”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Ботьо Джонов Ангелов, дм 

База: Катедра по офталмология  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

 - Д-р Розалия Христова Христова  – редовен докторант към Катедра по 

офталмология  

Докторска програма: Офталмология 

Тема: „Влияние на вътреочните хирургични интервенции върху очните тъкани”. 

Научен ръководител: - Доц.д-р Иван Веселинов Танев, дм 

База: Катедра по офталмология  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Стела Петрова Дикова – задочен докторант към Катедра по офталмология  

Докторска програма: Офталмология 

Тема: „Епидемиология на амблиопията”. 
Научен ръководител: - Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм 

База: Катедра по офталмология  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Стефан Атанасов Драгоев – задочен докторант към Катедра по 

офталмология  

Докторска програма: Офталмология 

Тема: „Поведение при нарушение на бинокулярното зрение”. 
Научен ръководител: - Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм 

База: Катедра по офталмология  

Професионално направление: 7.1.Медицина 
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- Д-р Деян Мирославов Попов – редовен докторант към Катедра по 

неврохирургия. 

Докторска програма: Неврохирургия 

Тема: „Минимално инванзивна микроскопска хирургия на черепната основа”. 

Научен ръководител: - Проф. д-р Марин Маринов, дмн 

База: УМБАЛ" Св. Иван Рилски "- ЕАД 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Мария Димитрова Ръткова – задочен докторант към Катедра по 

фармакология и токсикология. 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Тема: „Оптимизиране лечението на болката: интегративни и молекулярни подходи”. 

Научен ръководител: - Чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, дм, дмн,  

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн 

База: Катедра по фармакология и токсикология МФ – МУ София. 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Сотир Благоев Точев – редовен докторант към Катедра  по обща медицина. 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Ренална денервация в лечението на пациентите с резистентна артериална 

хипертония”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Божидар Финков, дм и Доц. д-р Арман Постаджиян, дм. 

База: УМБАЛ" Света Анна"- ЕАД  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Анна Николаева Величкова-Петрова – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина. 

Докторска програма: Обща медицина 

Тема: „Съвременни ограничения и възможности за антикоагулантна терапия при 

предсърдно мъждене с акцент обща медицинска практика”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Арман Постаджиян, дм 

База: УМБАЛ" Света Анна"- ЕАД  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Д-р Георги Иванов Цигаровски – задочен докторант към Катедра по обща 

медицина. 

Докторска програма: Обща медицина 

Тема: „Еректилна дисфункция - значимост на проблема и алгоритъм за поведение в 

общата медицинска практика”. 

Научен ръководител: - Доц. д-р Арман Постаджиян, дм 

База: УМБАЛ" Света Анна"- ЕАД  

Професионално направление: 7.1.Медицина 

- Савина Савчева Тинчева – редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия. 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Тема: „Неврогенетика”. 

Научен ръководител: Чл.-кор.проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Доц. Албена Първанова 

Тодорова-Георгиева, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия МФ – МУ София. 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

- Д-р Стоян Иванов Димитров– редовен докторант към Катедра по ушни, носни 

и гърлени болести. 

Докторска програма: Ото-рино-ларингология 

Тема: „Слухоподобряващи операции”. 
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Научен ръководител: Доц.д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм 

База: Катедра по ушни, носни и гърлени болести. 

Професионално направление: 7.1.Медицина 

 

3. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРАТА 

- Д-р Станимира Петрова Башева - редовен докторант към Катедра  

по акушерство и гинекология от „ Бременност и системни заболявания на 

съединителната тъкан " на „ Бременност и лупус еритематодес ". 

- Д-р Симеон Димитров Рангелов –докторант на самостоятелна  

подготовка към Катедра по урология от „Проучване върху сперматологична и 

хормонална диагностика на мъжкия инфертилитет” на „Полово предавани инфекции и 

мъжки инфертилитет “. 

 

4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Павел Георгиев Джуров-редовен докторант към Катедрата по  

фармакология и токсикология поради назначаване на трудов договор, считано от 

07.03.2014г. 

- Д-р Светослав Костадинов Йоров – редовен докторант към Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение поради назначаване на трудов договор, 

считано от 01.04.2014г. 

- Д-р Снежина Михайлова Лазова –редовен докторант към Катедра по  

педиатрия поради назначаване на трудов договор, считано от 20.01.2014г. 

 

5. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Звездилина Георгиева Владимирова- редовен докторант към  

Катедра по неврология за срок от шест месеца поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 24.03.2014г. 

- Д-р Будин Будинов Михов- редовен докторант към Катедра по  

неврология за срок от една година поради недостатъчен брой пациенти и изследвания, 

считано от 24.03.2014г.  

- Д-р Ивайла Руменова Узунова - редовен докторант към Клиничен  

център по ендокринология и геронтология за срок от шест месеца поради необходимост 

за реализиране на научни публикации в чуждестранни списания, считано от 

28.03.2014г. 

- Д-р Нина Стоянова Николова - редовен докторант към Катедра по  

вътрешни болести за срок от една година поради необходимост за осъществяване на 

необходимите публикации за приключване на докторантурата, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Людмила Владимирова Кънчева - редовен докторант към  

Катедра по вътрешни болести за срок от една година поради необходимост  занабиране 

на необходимия брой болни и осъществяване на необходимите публикации за 

приключване на докторантурата, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Валентин Петров Йотовски - редовен докторант към Катедра  

по урология  за срок от една година поради довършване на дисертационния труд, 

считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Таня Руменова Цочева- редовен докторант към Катедра по  

вътрешни болести за срок от една година поради технически причини, считано от 

28.03.2014г. 

- Д-р Георги Томов Марков- редовен докторант към Катедра по  
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офталмология за срок от шест месеца поради допълнителна обработка на наличните 

данни, считано от 15.03.2014г. 

- Десислава Валентинова Нешева-задочен докторант към Катедра по  

медицинска генетика за срок от една година поради довършване на експерименталната 

работа и публикация на статии, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Весела Иванова Карамишева-задочен докторант към Катедра  

по акушерство и гинекология за срок от една година поради довършване на 

дисертационния труд, считано от 09.04.2014г. 

- Женя Грозданова Кръстева –задочен докторант към Клиничен  

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология за срок от една 

година поради довършване на дисертационния труд, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Туран Селим Асан –редовен докторант към Катедра по  

психиатрия за срок от една година поради довършване на дисертационния труд, 

считано от 16.03.2014г. 

- Д-р Мирослава Стоянова Колева –задочен докторант към Катедра  

по неврология за срок от една година поради допълнително време за проследяване на 

пациенти, обработка и анализ на данните, считано от 16.03.2014г. 

- Далия Методиева Кънчева–редовен докторант към Катедра по  

медицинска химия и биохимия за срок от една година поради довършване на 

дисертационния труд, считано от 14.03.2014г. 

- Д-р Сашо Иванов Георгиев–задочен докторант към Катедра по  

акушерство и гинекология за срок от една година поради проследяване на пациенти и 

обработка на данни, считано от 17.03.2014г. 

- Д-р Татяна Георгиева Хергелджиева-Филева–задочен докторант  

към Катедра по офталмология за срок от една година поради статистически анализ на 

данните, считано от 17.03.2014г. 

- Д-р Радислав Славчев Тодоров –задочен докторант към Катедра по  

обща и оперативна хирургия за срок от една година поради довършване на 

дисертационния труд, считано от 16.03.2014г. 

- Д-р Александър Петров Кръстанов –редовен докторант към  

Катедра по урология за срок от една година поради довършване на дисертационния 

труд, считано от 24.03.2014г. 

- Д-р Соня Стефкова Драгнева –редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести за срок от една година поради осъществяване на необходимите 

публикации за приключване на докторантурата, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Тони Георгиев Великов –редовен докторант към Клиничен  

център по спешна медицина за срок от една година поради събиране на допълнителен 

клиничен материал и анализ на получените резултати, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Богдана Богданова Богданова –задочен докторант към Катедра  

по анестезиология и интензивно лечение за срок от една година поради технически 

причини, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Диляна Валентинова Герова –задочен  докторант към Катедра  

по акушерство и гинекология за срок от една година поради довършване на 

дисертационния труд, считано от 08.05.2014г. 

- Д-р Николай Руменов Стоилов –редовен  докторант към Катедра по  

вътрешни болести за срок от една година поради необходимостта от допълнителни 

изследвания, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Тома Валериев Томов –задочен докторант към Катедра по  

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина за срок от една година 

поради обработка на статистически данни, считано от 17.03.2014г. 
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5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова– задочен докторант  

към Катедра по неврология за срок от две години поради майчинство, считано от 

22.02.2014г. 

- Д-р Наташа Цекова Трайкович –редовен докторант към Катедра по  

дерматология и венерология за срок от две години поради майчинство, считано от 

31.01.2014г. 

- Д-р Ирина Иванова Маркова –редовен докторант към Катедра по  

акушерство и гинекология за срок от седем месеца, считано от 27.02.2014г. 

 

6. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA 

- Д-р Белла Събева Фръндева - задочен докторант към Катедра по  

акушерство и гинекология, считано от 08.04.2014г. 

- Д-р Десислава Стефанова Иванова –задочен докторант към Катедра  

по анестезиология и интензивно лечение,  считано от 09.04.2014г.  

- Д-р Ивета Петрова Денчева– редовен докторант към Катедра по  

дерматология и венерология, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Рада Георгиева Станева –задочен докторант към Катедра по  

медицинска генетика, считано от 17.03.2014г. 

- Дарина Людмилова Качакова– редовен докторант към Катедра по  

медицинска химия и биохимия, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Мария Гичева Атанасова-Еленкова- задочен докторант към  

Катедра по акушерство и гинекология, считано от 21.03.2014г. 

- Д-р Руска Петрова Шумналиева– редовен докторант към Катедра по  

вътрешни болести, считано от 15.03.2014г. 

- Цветелин Иванов Луканов– редовен докторант към Катедра по  

клинична лаборатория и клинична имунология, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Петра Александрова Маринова –редовен докторант към Катедра  

по психиатрия, считано от 28.03.2014г. 

- Д-р Цветелина Веселинова Великова– редовен докторант към  

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, считано от 28.03.2014г.  

- Анита Огнянова Цветкова –редовен докторант към Катедра по  

медицинска химия и биохимия, считано от 24.03.2014г.   

- Д-р Андрей Димитров Петров –задочен докторант към Катедра по  

клинична фармакология и терапия, считано от 07.02.2014г. 

- Д-р Лилия Николаева Николова –редовен докторант към Катедра по  

психиатрия, считано от 15.03.2014г. 

- Д-р Георги Стойчев Радевски –редовен докторант към Катедра по  

неврология, считано от 16.03.2014г. 

- Д-р Ваня Николова Малинска –редовен докторант към Катедра по  

неврология, считано от 16.03.2014г. 

 

7. ПРОМЯНА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА на Женя Грозданова Кръстева –

задочен докторант към Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и 

медицинска онкология от „Медицинска радиология и  рентгенология (вкл. използване 

на радиоактивни изотопи)” на „Нуклеарна медицина”. 

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР”: 

- Валентин Стойчев Лозанов. 
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Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия.  

Тема на дисертационния труд: „Течно-хроматографски методи за определяне на 

аминокиселини и полиамина чрез дериватизация с 9-флуоренилметилоксикарбонилна 

група„. 

Дата на защитата: 25.02.2014 г. 

- Д-р Анани Пламенов Тошев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Офталмология. 

Катедра по офталмология. 

Тема на дисертационния труд: „Определяне стадия на структурните изменения при 

първична откритоъгълна глаукома с Хайделберг ретинен томограф II (3.1.2) на базата 

на някои топографски параметри на диска на зрителния нерв”. 

Дата на защитата: 24.02.2014 г. 

- Д-р Светлин Цветанов Димитров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология. 

Катедра по урология. 

Тема на дисертационния труд: „Ранни оперативни усложнения след бъбречна 

трансплантация”. 

Дата на защитата: 29.11.2013 г. 

- Д-р Васил Пламенов Женков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Психиатрия. 

Катедра по психиатрия. 

Тема на дисертационния труд: „Обективно мониториране на абстинентен синдром при 

алкохолизъм”. 

Дата на защитата: 07.03.2014 г. 

- Д-р Кирил Карамфилов Карамфилов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Кардиология. 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на фактори, влияещи върху смъртността и 

прогнозата при пациентите след интервенционално лечение на STEMI в България”. 

Дата на защитата: 04.03.2014 г. 

- Радой Светославов Кръстев. 

Професионално направление: Обществено здраве – шифър 7.4 

Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията /медицинска етика и право/. 

Катедра по медицинска химия и биохимия.  

Тема на дисертационния труд: „Етични и правни проблеми на някои биомедицински 

практики„. 

Дата на защитата: 07.03.2014 г. 

 

VІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

1. Проф. д-р Стоимен Иванов, дмн, катедра по АГ, роден на 09.05.1949 г. , първо 

удължаване, с 19 „да”, 2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 
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2. Доц. д-р Бистра Димитрова Стоименова, дм, катедра по физиология, родена на 

22.05.1948 г. , второ удължаване, с   19 „да”, 2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 

3. Доц. д-р Недка Л Трифонова, дм, катедра по биология, родена на 01.06.1948 г. , 

второ удължаване,  с 19 „да”, 2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 

4. Доц. д-р Благовеста Стоянова Дишлянова, дм, катедра по клинична лаборатория 

и клинична имунология, родена на 3.08.1948 г. , второ удължаване, с   с 19 „да”, 

2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 

5. Проф. д-р Панайот Танчев, дмн, катедра по ортопедия и травматология, роден на 

24.05.1948 г. , второ удължаване, с   с 19 „да”, 2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 

6. Проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн, , катедра по урология, роден на 11.07.1947 

г. , трето удължаване, с  16 „да”, 5 „не” и 2 „бели”от 23 гласували; 

7. Проф. д-р Радослав Гърчев, дмн, катедра по физиология, роден на 27.08.1949 г. , 

първо удължаване, с  с 19 „да”, 2 „не” и 2 „бели”от 23 гласували. 

 

VІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните асистентски конкурси: 

1. Един асистент за катедрата по неврология на база УМБАЛНП  «Св. Наум»; 

2. Един асистент по ревматология за КВБ на база УМБАЛ «Св. Иван Рилски»; 

3. Един асистент по биофизика за катедрата по медицинска физика и 

биофизика; 

4. Двама асистенти за катедрата по обща и оперативна хирургия на база 

УМБАЛ «Александровска»; 

5. Един главен асистент за катедрата по ортопедия и травматология на база 

УСБАЛО «Проф. Б. Бойчев»; 

6. Един асистент за КПВБ на база УМБАЛ «Александровска». 

 

VІІІ. ФС избра за учебната 2013/14 г. следните хонорувани преподаватели: 

1. За катедра по ортопедия и травматология – доц. д-р Енчо Стоянов Янков, дм за 

англоезичното обучение  на студенти по медицина V-ти курс – за лекции на 

английски език до 30 уч. ч.  

2. За КПВБ - д-р Жасмина Георгиева Москова, за упражнения на бълг. и англ. език 

на студенти по медицина ІІІ-ти курс - до 332 уч. ч. 

 

ІХ. ФС реши: Във връзка с изпълнението на ръководения от проф. Марин Маринов 

Проект «Внедряване на високотехнологично оборудване на НИРД с приложение в 

хирургическо лечение на фармакорезистентните епилепсии и невроонкологични 

заболявания» Медицински факултет да финансира от собствени средства основния 

ремонт на операционния блок на Клиниката по неврохирургия, ет. 6, източно крило 

находящ се в сградата на УМБАЛ «Св. Иван Рилски» ЕАД на приблизителна 

стойност до 150 хиляди лева с ДДС. 

 

Х. ФС утвърждава размер на средствата от собствения бюджет за финансово 

подпомагане на разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на 

МФ за уч. 2014/15 г. - до 2 000 лв. за всеки редовен докторант, представил одобрена 

план-сметка. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

 


