
                                                                     Утвърждавам:  
                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 15.09.2014 г. 

 
І. ФС с мнозинство номинира и предлага на АС следните изявени 

преподаватели за член-кореспонденти на БАН: 
 

 1.Проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн, катедра по медицинска 
микробиология; 
 2.Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн, катедра по 
неврохирургия; 

3.Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн, катедра по 
неврология; 
  4.Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн, 
катедра по клинична лаборатория и клинична имунология; 
 5.Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн, катедра по 
психиатрия. 
 

ІІ. ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на  
следните преподаватели: 

1. Доц. д-р  Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, след 
решение на научното жури със 7 положителни гласа и мнозинство 
при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 
„професор” в област на висшето образование  7. „Здравеопазване и 
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 
специалност „Медицинска биология (биология на човека)” за 
нуждите на Катедра по биология. 

2. Доц. д-р  Недка Любомирова Трифонова, дм, след решение на 
научното жури със 7 положителни гласа и мнозинство при 
гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 
„професор” в област на висшето образование  7. „Здравеопазване и 
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 
специалност „Медицинска биология (биология на човека)” за 
нуждите на Катедра по биология. 

3. Ас. д-р    Красимир Цветков Минкин, дм след издържан конкурсен 
изпит,  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 
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„Неврохирургия” в  Катедра по неврохирургия на база Клиника по 
неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

4. Д-р  Ралица Георгиева Маринова, дм след издържан конкурсен 
изпит,  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 по 
анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ към 
УМБАЛ „Александровска”. 

 
ІІІ. ФС предлага на АС следните промени в реда на изплащане на 

възнагражденията на членовете на научните журита: 
• Размерът на възнагражденията за изготвяне на становища 

или рецензии се увеличават със 120 лв. като отпадат 
възнагражденията от 60 лв. на заседание; 

• Размерът на възнагражденията та председателите на научни 
журита за изготвяне на становище или рецензия се 
увеличават с 240 лв. и отпадат възнагражденията за заседание 
и за председател. 

Тази промяна ще позволи изплащането на възнагражденията да се  
извършва след представянето на рецензия/становище. 

Запазва се досегашния ред на изплащане на възнагражденията на  
резервните членове, технически сътрудник и ФСО. 
 

ІV. ФС ИЗБРА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
 
1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 
ортопедия и травматология за Катедрата по ортопедия и травматология на 
база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”, обнародван в ДВ бр. 50/17.06.2014 г. 
Вътрешни членове 
Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм - Катедра по ортопедия и 
травматология към МУ-София 
Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дм - Катедра по ортопедия и 
травматология към МУ-София 
Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм - Катедра по ортопедия и травматология 
към МУ-София 
Външни членове 
Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн – пенсионер 
Доц. д-р Асен Георгиев Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 
Резервни членове 
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Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм - Катедра по ортопедия и 
травматология към МУ-София 
Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – Болница „Европа” - външен 
Технически сътрудник: д-р Боян Боянов Христов 
 
2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 
кардиология за Катедрата по спешна медицина на база Клиника по 
кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, обнародван в ДВ бр. 
50/17.06.2014 г. 
Вътрешни членове 
Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн - Катедрата по спешна медицина към 
МУ-София 
Доц. д-р Елена Тодорова Кинова, дм - Катедрата по спешна медицина към 
МУ-София 
Доц. д-р Найденка Иванова Гронкова-Златарева, дм - Катедрата по спешна 
медицина към МУ-София 
Външни членове 
Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – УБ „Лозенец“ 
Проф. д-р Димитър Христов Раев, дм – УМБАЛ „Света Анна“ 
Резервни членове 
Доц. д-р Арман Шнорк Постаджиан, дм – Катедра по обща медицина към 
МУ-София 
Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна 
транспортна болница „Цар Борис III“-София – външен 
Технически сътрудник: Боряна Тодорова Тодорова. 
 
3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 
кардиология за Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към 
УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 50/17.06.2014 г. 
Вътрешни членове 
Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, 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 
Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на 
вътрешните болести към МУ-София 
Външни членове 
Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – УМБАЛ „Света Анна“- София 
Доц. д-р Мария Христова Миланова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 
Резервен член 
Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм– Катедра по пропедевтика на 
вътрешните болести към МУ-София 
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Технически сътрудник: Демия Стоянова Първанова  
 

V. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 
ДОКТОР: 

1. Д-р Златан Симеонов Цончев. 
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение. 
Катедра по анестезиология и интензивно лечение. 
Тема на дисертационния труд: „Система за информация, обучение и 
получаване на експертно решение в областта на интензивната медицина и 
анестезиологична практика”. 
Дата на защитата: 30.06.2014 г. 

2. Д-р Светла Емилова Динева. 
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
Докторска програма: Образна диагностика. 
Катедра по образна диагностика. 
Тема на дисертационния труд: „Съвременни възможности на РЕТ/СТ при 
малигнена вторична костна дисеминация”. 
Дата на защитата: 11.07.2014 г. 

3. Д-р Георги Лъчезаров Хранов. 
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
Докторска програма: Психиатрия. 
Катедра по психиатрия. 
Тема на дисертационния труд: „Обсесивно - компулсивно разстройство: 
връзка на когнитивните нарушения и коморбидитета с етиологията и 
патофизиологията на болестта”. 
Дата на защитата: 07.07.2014 г. 

4. Д-р Костадин Георгиев Ангелов. 
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
Докторска програма: Обща хирургия. 
Катедра по хирургия. 
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на оперативния подход и 
лимфната дисекция при болни с рак на стомаха”. 
Дата на защитата: 18.07.2014 г. 
 

VІ. ФС на МФ одобрява  предложените от комисията доклади-
самооценка за програмната акредитация по специалност „Медицински 
рехабилитатор-ерготерапевт” - ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС 
„Доктор”, като ги насочва към АС за даване на ход на процедурата. 
 
Протоколирал:                                                    
Я. Стойчева                                                     
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