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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 12.12.2014 г. 

 

І. ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди  

избора на следните преподаватели: 

1. Ас. д-р Антоанета Трифонова Гатева, 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 

„ендокринология” в  КВБ на база  УМБАЛ”Александровска”. 

2. Ас. д-р Калин Николаев Видинов, 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 „Обща 

хирургия” в  Клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база УСБАЛЕ”Акад. Иван Пенчев”.   

3. Д-р Сашка Георгиева Желязкова-Главеева 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 „Неврология” 

в  Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска”. 

4. Д-р Даниела Красимирова Милетиева 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 „Ендокринология” в  

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

5. Д-р Анка-Алина Николова Бистриан 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 „Психиатрия” в  Катедра по 

психиатрия на база УМБАЛ „Александровска”. 

 



 2 

ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

по анестезиология и интензивно лечение за Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, един за база Клиника по АИЛ към СБАЛАГ „Майчин 

дом“, и един за база Клиника по АИЛ към УМБАЛ „Царица Йоанна“-

ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 91/04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Надежда Николова Гаврилова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 

Доц. д-р Николай Драганов Младенов, дмн – ВМА-София 

Резервен член 

Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм– Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

Технически сътрудник: Хубавка Светославова Стефанова. 

 

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

генетика за Катедра по медицинска генетика, обнародван в ДВ бр. 91/ 

04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Драга Иванова Митева, дбн - – Катедра по медицинска генетика 

към МУ-София 

Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм - – Катедра по медицинска 

генетика към МУ-София 

Доц. д-р Иванка Исталианова Димова, дм - – Катедра по медицинска 

генетика към МУ-София 

Външни членове 

Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – Биологически Факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм МУ-Пловдив 

Резервни членове 

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

педиатрия към МУ-София 

Доц. Маргарита Георгиева Пешева, дб - Биологически Факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: ас. д-р Рада Георгиева Станева-Цветкова. 
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3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по сърдечно-

съдова хирургия за Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника 

по кардиохирургия към УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 

91/04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

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

хирургия към МУ-София 

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

хирургия към МУ-София 

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

хирургия към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, дм – УБ „Лозенец“ 

Проф. д-р Людмил Георгиев Бояджиев, дм – Национална кардиологична 

болница 

Проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, дмн – пенсионер 

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

болница 

Резервни членове 

Доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм - Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм – Национална кардиологична 

болница, /външен член/ 

Доц. д-р Владимир Любенов Данов, дм – УМБАЛ „Света Анна“, /външен 

член/ 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

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

за Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология 

към УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 91/04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Юлия Борисова Македонска /Джоргова/, дм - Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Доц. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова, дм - Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, дм – УМБАЛ „Георги 

Странски“- МУ-Плевен 

Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм - Национална кардиологична 

болница 
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Доц. д-р Анна Иванова Кънева, дм - Национална кардиологична болница 

Доц. д-р Александра Захариева Лачева, дм - Национална кардиологична 

болница 

Резервни членове 

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

София 

Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ-Пловдив, /външен член/ 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

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

медицина за Катедра по съдебна медицина и деонтология, обнародван в 

ДВ бр. 82/03.10.2014 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – Факултет по 

обществено здраве към МУ-София 

Проф. д-р Станислав Иванов Христов, дм - Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ-София 

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм - Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ-София 

Доц. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн - пенсиониран преподавател 

повече от 5 г. 

Проф. д-р Цанка Петрова Бошнакова-Празникова, дмн – V УМБАЛ 

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р Тодор Атанасов Тодоров, дм – Катедра по обща и клинична 

патология към МУ-София 

Доц. д-р Лазар Желев Славов, дм - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София 

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

 

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

гинекология за за нуждите на Клиника „Обща и онкологична гинекология“ 

на МБАЛ–София, Военномедицинска академия, обнародван в ДВ бр. 

82/03.10.2014 г. 

Вътрешни членове 

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

гинекология към МУ-София 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 



 5 

Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 г. 

Доц. д-р Божидар Николаев Славчев, дм – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм  – СБАЛО-София 

Доц. д-р Атанас Димитров Щерев, дм – САГБАЛ “Д-р Щерев“  

Доц. д-р Стоян Йотов Танчев, дм – МУ- Плевен  

Резервни членове 

 Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ-Плевен - външен 

Технически сътрудник: Марта Цочева Пампулова.  

 

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

за Катедра по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към  

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 91/04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска - Къдрева, дмн - Катедра по  

вътрешни болести към МУ-София 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, дм – УМБАЛ „Георги 

Странски“- МУ-Плевен 

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

Доц. д-р Иво Спасов Петров, дм – Сити хоспитал 

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, МУ-Варна 

Резервни членове 

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

вътрешните болести към МУ-София 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм -УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив – 

външен  

Технически сътрудник:Иванка Димитрова. 

 

8.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

eндокринология за Клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база Клиника по хипоталамо - хипофизарни, надбъбречни и гонадни 



 6 

заболявания към  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, обнародван в ДВ бр. 91/ 

04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Проф. Д-р Анна-Мария Борисова Иванова, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

Проф. Д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

Проф. Д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – Катедра по  вътрешни болести 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. Д-р Мария Миткова Орбецова, дм – МУ- Пловдив 

Проф. Д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – МУ – Стара Загора 

Доц. Д-р Мария Христова  Андреева, дм – пенсионер  

Доц. Д-р Владимир Герчев Христов, дм –  пенсионер 

Резервен член: 

Проф. Д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – Катедра по  вътрешни болести 

към МУ-София 

Технически сътрудник: Траянка Живкова Тодорова. 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1.Д-р Светла Ангелова Ангелова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по епидемиология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм - Катедра по 

епидемиология към МУ-София 

2. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова - Минева, дм - Катедра по 

епидемиология към МУ-София 

3. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсионер по-малко от 

5 год., Катедра по епидемиология към МУ-София 

2. Доц. д-р Румен Петров Константинов, дм – МУ-Варна, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Аделина Павлова. 

Дата на защита: 20.03.2015 г. 

 

2.Д-р Антоанета Иванова Младенова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

4. Проф. д-р Тодорка Здравкова Цветкова, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Марин Николаев Пенев, дмн – пенсионер, СУ „Св. 

Климент Охридски“ , /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм – пенсионер по-малко от 5 

год., Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Ася Георгиева Станчева, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ , 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Жулиета Заркова Христова-Димитрова. 

Дата на защита: 05.03.2015 г. 

 

3.Д-р Борелли Кирилов Златков, докторант на самостоятелна подготовка 

към Клиничен център по нефрология. 

Състав на научно жури: 

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

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 

3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм - УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Симеон Антонов Антонов, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

диализа към МУ-София 

2. Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – УМБАЛ „Каспела“ - Пловдив, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Силвия Иванова. 

Дата на защита: 25.02.2015 г. 

 

4.Д-р Жан Жанов Филипов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по нефрология. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн - Клиничен център по 

нефрология към МУ-София 

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

нефрология към МУ-София 

3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм - УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Симеон Антонов Антонов, дм - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

диализа към МУ-София 

2. Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – УМБАЛ „Каспела“ - Пловдив, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Силвия Иванова. 

Дата на защита: 25.02.2015 г. 

 

5.Д-р Емилия Кольова Тошева, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Състав на научно жури: 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

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

/външен член/; 

4. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – УМБАЛ „Света Марина“-

МУ-Варна, /външен член/; 

5. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм - УМБАЛ „Света 

Марина“- МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и 

оперативна хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм – Болница „Токуда“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 13.02.2015 г. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 

1.Д-р Илиян Пенчев Петров, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн - Катедра по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм - Катедра по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София 

3. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм – Национална кардиологична 

болница, /външен член/; 

4. Доц. д-р Васил Йорданов Червенков, дм – Болница „Токуда“, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Васил Димитров Паница, дм – УМБАЛ „Свети Георги“-

Пловдив,  /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Адриан Орлинов Тонев, дм - Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – МУ-Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Милена Ангелова Маркова. 

Дата на защита: 10.03.2015 г. 

 

2.Д-р Белла Събева Фръндева,  задочен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 

5 г. 

2. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

3. Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Иван Трифонов Иванов, дм – ТУ - Стара Загора, /външен 

член/ 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Доц. Д-р Елиан Петров Рачев, дм - СБАЛАГ „Майчин дом”, /външен 

член/ 

Технически сътрудник: Марта Цочева Пампулова 

Дата за публична защита: 12.03.2015 г. 

  

V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1.    ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 
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 - Силва Гаро Гаросян - като редовен докторант в Катедра по 

медицинска химия и биохимия 

Тема: ”Геномни и епигеномни промени при рак на ларинкса”. 

Научен ръководител:  чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и 

доц. Радка Петрова Кънева, дб 

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

Докторска програма: Молекулярна биология 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Надя Георгиева Христова – Авакумова – гл. ас. към Катедра по  

медицинска физика и биофизика  

Тема: ”Сравнително проучване на влиянието на новосинтезирани 

структурни аналози на салицилалдехидбензоилхидразона върху свободно – 

радикални процеси в in vitro тест системи”. 

Научен ръководител: Доц. Вера Ангелова Хаджимитова дбф 

База: Катедра по медицинска физика и биофизика на МФ – МУ София 

Научна специалност: Биофизика 

Професионално направление: 4.1.Физически науки 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Емил Емилов Хаджиев – лекар ординатор в Клиника по съдова 

хирургия към УМБАЛ „Св. Екатерина”, Катедра по сърдечно – съдова 

хирургия 

Тема: „Лечение на хронични рани от съдов произход” 

Научен ръководител: Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев дмн 

База: Катедра по сърдечно – съдова хирургия МФ – МУ – София , клиника 

по съдова хирургия и ангиология 

Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране провеждането на защитата  на 

дисертационния труд са за сметка на ЕТ “Д-р Емил Хаджиев”  

 - Д-р Георги Асенов Богданов – асистент към Катедра по 

фармакология и токсикология 

Тема: „Повлияване на инсулинова резистентност с фармакологични и 

нефармакологични средства”  

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

База: Катедрата по фармакология и токсикология на МФ – МУ – 

София  

Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)  
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Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

 - Д-р Евгении Юриев Харитов  – асистент към Катедра по 

фармакология и токсикология 

Тема: „Фармакологични изследвания върху механизми на  

невровъзпаление при епилепсия”  

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

База: Катедрата по фармакология и токсикология на МФ – МУ – 

София  

Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)  

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Димитър Стоянов Христов – главен асистент към Катедра по 

хигиена, медицинска екология и хранене 

Тема: „Традиционни храни и тяхното значение за здравословното хранене”  

Научен ръководител: Проф. Фани Тошева Рибарова дб – преподавател в 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ – София   

База: Катедра по медицинска екология и хранене на МФ – МУ – София  

Научна специалност: Хранене и диететика 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Мария Георгиева Николова  – главен асистент към Катедра по 

хигиена, медицинска екология и хранене 

Тема: „Връзка между серумните нива на 25/ОН/ витамин D и типа 

затлъстяване или наднормено тегло”  

Научен ръководител: Доц. д-р Александър Борисов Пенков дм 

Научен консултант: Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов дмн – Катедра по 

Вътрешни болести МФ – МУ – София   

База: Катедра по медицинска екология и хранене на МФ – МУ – София  

Научна специалност: Хранене и диететика 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  
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3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на д-р Николай Стоянов 

Кръстев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

Анатомия, хистология и ембриология считано от 16.11.2014г. 

 

4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Олга Тошкова Славчева – 

Проданова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от две 

години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 12.11.2014г. 

 

5. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

 - Д-р Мария Бранимирова Стоянова – редовен докторант към 

Катедра по психиатрия, за срок от дванадесет месеца поради необходимост 

от набиране на достатъчно пациенти, считано от 06.02.2015г. 

- Д-р Димитър Стефанов Кочев – редовен докторант към Катедра по 

неврология, за срок от дванадесет месеца поради необходимост от 

довършване на планирани клинични наблюдения, както и за написване на 

публикации свързани с тях, считано от 04.01.2015г. 

 

6. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ , ПРОМЯНА НА 

ТЕМАТА И УДЪЛЖАВАНЕ  СРОКА НА ДОКТОРАНТУРАТА  на д-р 

Симеон Димитров Рангелов – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по урология, поради необходимост от изследвания по темата в 

направление микробиология за втори научен ръководител да бъде добавен  

проф. д-р Иван Гергов Митов дмн от Катедра по медицинска 

микробиология, темата на разработката да бъде променена от „Полово 

предавани инфекции и мъжки инфертилитет” на „Микробиологични 

проучвания върху Полово предавани инфекции и ролята им за възникване 

на мъжки инфертилитет” , както и срокът на докторантурата да бъде 

удължен с шест месеца поради извършване на допълнителен анализ и 

статистическа обработка на получените резултати, считано от 04.01.2015г. 

 

7. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 - Д-р Жени Йорданова Панайотова – задочен докторант към Катедра 

по Акушерство и гинекология  от „Бременност и раждане при плацента 

превия” темата да бъде променена на „Диагноза и поведение при плацента 

превия” 

- Д-р Елена Любчова Павлова – редовен докторант към Катедра по 

Акушерство и гинекология от „Клинично приложение на триизмерната 

ехография в акушерството и гинекологията” на „Клинично приложение на 

триизмерната ехография в акушерството” 

 

8. ПРОМЯНА  ШИФЪРА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 
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 - Калина Йонкова Михова – редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия с научна специалност – Молекулярна 

биология 

От област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт , по 

професионално направление 7.1. медицина   

На област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика по професионално направление: 4.3. Биологически науки по 

докторска програма „Молекулярна биология” 

- Даниела Росенова Дачева – редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия с научна специалност – Молекулярна 

биология 

От област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт , по 

професионално направление 7.1. медицина   

На област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика по професионално направление: 4.3. Биологически науки по 

докторска програма „Молекулярна биология” 

- Доротея Александрова Александрова – редовен докторант към 

Катедра по медицинска химия и биохимия с научна специалност – 

Биохимия 

От област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт , по 

професионално направление 7.1. медицина   

На област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика по професионално направление: 4.3. Биологически науки по 

докторска програма „Биохимия”. 

 

9. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на д-р Васил Петров Тодоров – 

редовен докторант към Катедра по неврология, поради назначаване на 

трудов договор в I НК на МБАЛНП „Св. Наум” считано от 31.10.2014г. 
 

10. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Росица Георгиева Танова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Анестезиология и интензевно лечение. 

Катедра по анестезиология и интензевно лечение. 

Тема на дисертационния труд: „Особености на анестезията, прилагана за 

осъществяване на будни краниотомии при пациенти с лезии във 

функционално важни мозъчни зони”. 

Дата на защитата: 25.11.2014 г. 

 

VІ. ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за учебната 2014/15 г.: 
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1. За катедра по медицинска микробиология – Александра Сашова 

Александрова – до средната натовареност на нехабилитираните 

преподаватели в катедрата. 

2. За КВБ за преподаване по хематология общо за всички хонорувани 

преподаватели /вкл. избраните на ФС от 14.11.14 г./: за лекции – до 

24 уч. ч. на бълг. ез. и 30 уч. ч. на англ. ез. и за упражнения - до 560 

уч. ч. на бълг. ез. и 240 уч. ч. на англ. ез.: 

- д-р Бранимир Спасов 

- д-р Таня Янкова 

 

VІІ. Във връзка със създаване на ново отделение по урология и  

специфична дейност по андрология в УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” са 

постъпили доклади от акад. проф. Д. Дамянов и проф. П. Панчев за 

прехвърляне на преподавателите: 

1. проф. д-р Йорданка Великова Узунова 

2. гл. ас. д-р Валентин Петров Владимиров 

3. гл. ас. Симеон Димитров Рангелов 

от състава на катедрата по урология към състава на клиничен център по 

гастроентерология.   

Съгл. чл. 87, т. 5 от Правилника за устройство на дейността на МУ-

София, ФС гласува : 

24 са „ЗА” прехвърлянето на тримата преподаватели 

1 - „Против” прехвърлянето на тримата преподаватели 

0 - „Въздържали се”. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

  

 

 


