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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 23.01.2015 г. 

 

                                                                                               

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

следните преподаватели: 

1. Ас. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, 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 

„офталмология” в  Катедра по офталмология на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

2. Ас. д-р Олга Рачева Косева, 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 „гастроентерология” в  КВБ 

на база УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

3. Д-р Райна Руменова Шентова-Енева 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 „педиатрия” в  Катедра по 

педиатрия на база Клиника по детска гастроентерология на 

СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

4. Д-р Светослав Николаев Куртев след издържан конкурсен изпит,  

и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в  КВБ на 

база Клиника по кардиология на УМБАЛ”Александровска”. 

5. Д-р Живка Димитрова Стойкова-Вълова след издържан 

конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане 

на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” 

в  КВБ на база Клиника по кардиология на 

УМБАЛ”Александровска”. 
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6. Катерина Каменова Кавалджиева 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 „Биология” в  Катедра по 

биология. 

7. Д-р Милен Христов Христов 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 „Фармакология /вкл. 

фармакотерапия и химиотерапия/” в  Катедра по фармакология и 

токсикология. 

8. Весела Валентинова Лозанова след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия” в  

Катедра по медицинска химия и биохимия. 

 

ІІ. ФС разреши удължаването на трудовите договори на следните 

преподаватели: 

1. Доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм, катедра по психиатрия, родена на 

10.02.1950 г., първо удължаване, с  23 „да” от 23 гласували; 

2. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм, катедра по психиатрия, 

родена на 23.04.1950 г., с 22„да” и 1 „бяла” от 23 гласували; 

3. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, клиничен център по 

ендокринология и геронтология, родена на 02.05.1949 г. , второ 

удължаване,  с  23 „да” от 23 гласували; 

4. Доц. д-р Анелия Томова Кирилова, дм, клиничен център по 

ендокринология и геронтология, родена на 10.04.1950 г. , първо 

удължаване,  с  23 „да” от 23 гласували; 

5. Доц. д-р Денчо Петров Османлиев, дм, клиничен център по 

белодробни болести, роден на 08.02.1950 г. , първо удължаване,  с  23 

„да” от 23 гласували; 

6. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн, катедра по акушерство и 

гинекология, роден на 09.05.1949 г. , второ удължаване,  с  23 „да” от 

23 гласували; 

7. Доц. д-р Росанка Рускова Русева, дм, катедра по акушерство и 

гинекология, родена на 03.05.1950 г. , първо удължаване,  с 22„да” и 

1 „не” от 23 гласували; 
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8. Доц. д-р Найденка Златарева Гронкова, дм, катедра по спешна 

медицина, родена на 16.03.1950 г. , първо удължаване,  с  23 „да” от 

23 гласували. 

 

ІІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

1. Един един асистент за клиничен център по алергология; 

2. Един асистент за катедра по медицинска микробиология. 

3. Четирима асистенти за катедра по анатомия, хистология и 

ембриология; 

4. Един асистент за катедра по клинична фармакология и терапия на 

база УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ»; 

5. Един асистент за катедра по биология; 

6. Един асистент по медицинска физика за катедра по медицинска 

физика и биофизика. 

 

ІV. ФС номинира чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн за 

участие в конкурса за академици на БАН. 

 

V. ФС предлага на АС да утвърди избора на проф. д-р Димка 

Вълчанова Хинова-Палова за ръководител на катедра по анатомия, 

хистология и ембриология. 

 

VІ.  ФС предлага на АС да утвърди за избора на следните 

преподаватели за Предклиничния център на МУ-София в гр. Киасо, 

Конфедерация Швейцария: 

1. Проф. Симонета Вероники 

2. Проф. Еудженио Рива Ди Сансеверино 

3. Проф. Доменико Карло Сканикио 

4. Маргерита Мария Джимели. 

 

VІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по неврология 

за нуждите на Катедра по медико - социални науки на Филиал „Проф. д-р 

Иван Митев“-Враца, обнародван в ДВ бр. 94/14.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по 

неврология към МУ-София 

Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – Катедра по неврология 

към МУ-София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн – Катедра по неврология към 

МУ-София 
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Проф. д-р Пенка Ангелова Маринова, дм - Филиал „Проф. д-р Иван 

Митев“- Враца 

Външни членове 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - пенсионер 

Доц. д-р Красимир Розенов Генов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Димитър Костов Чакъров, дм – МБАЛ „Доверие“ - София 

Резервни членове 

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

неврология към МУ-София 

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

външен член  

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

химия, химия на природните и биологически активни вещества за нуждите 

на Катедра по медицинска химия и биохимия, за сектор „Медицинска 

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

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн – Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев, дб – Катедра по медицинска химия 

и биохимия към МУ-София 

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

лаборатория и клинична имунология 

Доц. Ивайло Петров Иванов, дх - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. инж. Митко Петров Георгиев, дхн – ХТМУ 

Доц. Иванка Борисова Стойнева, дх - ИОХЦФ 

Доц. Донка Николова Ташева, дх – ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Доц. Кирил Любенов Найденов, дх – Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Проф. Емилия Димитрова Найденова, дх – КОХ, ХТМУ – външен  

Технически сътрудник: Янка Дангулова. 

 

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

аналитична химия за нуждите на Катедра по медицинска химия и 

биохимия, за сектор „Медицинска химия“, обнародван в ДВ бр. 91/ 

04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн – Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 
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Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев, дб – Катедра по медицинска химия 

и биохимия към МУ-София 

Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм - Катедра по патофизиология към 

МУ-София 

Проф. д-р  Недка Любомирова Трифонова, дм - Катедра по биология към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. инж. Митко Петров Георгиев, дхн – ХТМУ 

Проф. Мариана Йонова Митева, дхн – Химически Факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

Проф. Мариела Константинова Оджакова, дб - Биологически Факултет, СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

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

биология към МУ-София 

Доц. Димитър Димитров Радев, дх – Институт по обща и неорганична 

химия, БАН - външен 

Технически сътрудник: Янка Дангулова. 

 

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

биоорганична химия, химия на природните и биологически активни 

вещества за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия, за 

сектор „Медицинска химия, обнародван в ДВ бр. 91/ 04.11.2014 г. 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн – Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 

Доц. Кирил Любенов Найденов, дх – Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Доц. Ивайло Петров Иванов, дх - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. инж. Митко Петров Георгиев, дхн – ХТМУ 

Доц. Евгени Пенев Кирацов, дб - Институт по експериментална 

морфология и антропология, БАН  

Резервни членове 

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев, дб – Катедра по медицинска химия 

и биохимия към МУ-София 

Доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев, дб – УМБАЛ „Лозенец“ - външен 

Технически сътрудник: Янка Дангулова. 

 

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

кардиология за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база клиника 
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по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

100/05.12.2014 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 

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

сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дмн – МУ-Пловдив, УБ „Свети Георги“ 

Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III“ 

Доц. д-р Константин Николов Рамшев, дм – ВМА-София 

Резервни членове 

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

София 

Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, дм – МУ-Варна, УБ „Света Марина“ 

Технически сътрудник: Боряна Тодорова. 

 

VІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1.Д-р Георги Томов Марков, редовен докторант към Катедра по 

офталмология. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Петя Иванова Василева, дмн – пенсиониран 

преподавател по-малко от 5 год., Катедра по офталмология към МУ-

София – СОБАЛ „Акад. Пашев“ 

2. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм - Катедра по офталмология към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм – Катедра по офталмология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

Дата на защита: 17.04.2015 г. 
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2.Д-р Виктор Емануилов Манолов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Състав на научно жури: 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм – Катедра по медицинска 

генетика 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. Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм – пенсиониран преподавател 

по-малко от 5 г., Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология към МУ-София 

2. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дм – Национална 

многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”, /външен 

член/; 

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

Дата на защита: 19.03.2015 г. 

 

3.Д-р Елена Николова Паскалева - Георгиева, задочен докторант към 

Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

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

алергология към МУ-София 

2. Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дмн – пенсиониран 

преподавател повече от 5 год., /външен член/; 

3. Проф. д-р Александър Василев Куртев, дмн – МФ, СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дмн – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервен член: 

1. Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дмн – Тракийски Университет- 

Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 16.04.2015 г. 

 

4.Венера Панталеева Николова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по биология. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология към МУ-София 

2. Доц. Стефка Методиева Делимитрева, дб – Катедра по биология 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – Катедра по 

„Биология, медицинска генетика и микробиология“, МФ, СУ „Св. 

Климент Охридски“, /външен член/; 

4. Доц. Милена Сергеева Мурджева - Андонова, дб - Институт по 

биология и имунология на размножаването, БАН, /външен член/; 

5. Доц. Маргарита Нешова Топашка-Анчева, дб - Институт по 

зоология, БАН, /външен член/ 

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. Павел Истилиянов Рашев, дб - Институт по биология и 

имунология на размножаването, БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. Владислав Владимиров Лазаров. 

Дата на защита: 06.04.2015 г. 

 

5.Д-р Тома Иванов Аврамов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по УНГ болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Иван Йорданов Чалъков, дм – Катедра по УНГ болести 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - Катедра по УНГ болести  

към МУ-София 

3. Доц. д-р Цоло Радолов Цолов, дм – Катедра по УНГ болести  към 

МУ-София 

4. Проф.д-р Иван Тодоров Ценев, дмн – Клиника по УНГ болести, 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, /външен член/ 

5. Проф.д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико - дентален център 

„ИСУЛ”, /външен член/ 

Резервни членове: 

1. Проф.д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн - Катедра по 

УНГ болести към МУ-София 

2. Проф.д-р Георги Едрев Едрев, дмн - СУ „Св. Климент Охридски”, 

/външен член/  

Технически сътрудник - Анна Георгиева Вълкова. 

Дата на защита: 24.04.2015 г. 

 

6.Д-р Манол Бонев Соколов, , докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по хирургия. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм - Катедра по хирургия към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ 

„Пирогов“, /външен член/;  

4. Доц. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дм – ВМА-София, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм – МБАЛ „Токуда“, /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 Олег Георгиев Чолаков, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/;  

Технически сътрудник – ас. д-р Светослав Йорданов Тошев. 

Дата на защита: 26.03.2015 г. 

 

7. Д-р Георги Асенов Велев, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по хирургия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към 

МУ-София 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

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

/външен член/; 

4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн - ВМА-София, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

2. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов“, /външен член/;  

Технически сътрудник – Петър Ангелов Грибнев. 

Дата на защита: 11.05.2015 г. 

 

ІХ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 
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1.Д-р Александър Викторов Тодоров, задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

анестезиология и интензивно лечение към МУ-София 

2. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм - Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

3. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

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

Пирогов”, /външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

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

и интензивно лечение към МУ-София 

2. Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 15.04.2015 г. 

 

2. Румяна Иванова Додова, 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. д-р Иванка Истилианова Димова, дм – Катедра по медицинска 

генетика към МУ-София 

3. Проф.Татяна Иванова Влайкова,  дб – Тракийски Университет – 

Стара Загора, /външен член/; 

4. Проф. Бойка Борисова Аначкова - Русева дбн -  ИМБ - БАН, /външен 

член/; 

5. Доц. Венета Любомирова Георгиева - Абаждиева, дб – пенсионер, 

/външен член/ 

Резервни членове: 

1. Доц. Стефка Методиева Делимитрева, дб – Катедра по биология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм – Катедра по детски 

болести и медицинска генетика - МУ–Варна, /външен член/ 

Технически сътрудник: Янка Дангулова. 

Дата на защита: 14.05.2014 г. 

 

3. Гергана Стефанова Станчева, редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия, отчислен с право на защита. 
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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 - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

3. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб - Институт по физиология на 

растенията и генетика – БАН – пенсионер, /външен член/ 

4. Чл.кор.проф. Иван Георгиев Иванов, дбн - Институт по молекулярна 

биология – БАН – пенсионер, /външен член/; 

5. Чл.кор. проф. Георги Христов Русев, дбн - Институт по молекулярна 

биология – БАН – пенсионер, /външен член/  

Резервни членове: 

1. Проф. Иво Маринов Кременски, дм, дмн – пенсиониран 

преподавател по-малко от 5 год., Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Доц. Милка Христова Георгиева, дбн – КОКПСМД - МУ Варна, 

/външен член/ 

Технически сътрудник: Янка Дангулова. 

Дата на защита: 14.05.2014 г. 

 

Х. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” от доц. д-р Мая Минчева Константинова, дм, 

Катедра по педиатрия. Предложение за  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. Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова, дм – пенсиониран 

преподавател повече от 5 г., /външен член/; 

4. Проф. д-р Стефка Пенева Петрова, дм – НЦОЗА, /външен член/; 

5. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсионер, /външен член/; 

6. Проф. д-р Ексапет Карекин Караханян-Джамбазова, дмн – МУ-

Пловдив, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 12.03.2015 г. 

 

 ХІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 
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1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Иван Кирилов Велев –Началник урологично отделение в 

УМБАЛ Софиямед 

Тема: „Интракорпорална лазерна литотрипсия като самостоятелен 

миниинвазивен оперативен метод за лечение на литиаза в бъбрека и 

уретрата” 

Научен ръководител: Проф. д-р  Петър Любенов Симеонов дмн Проф. д-р 

Петър Колев Панчев дмн 

База: Катедра по урология МФ - МУ - София 

Научна специалност: Урология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта, както и годишна такса за обучение от 2000 лв . 

  

- Д-р Аделина Димитрова Цакова – главен асистент към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология и главен административен 

лекар на Централна клинична лаборатория на УМБАЛ Александровска 

Тема: „Биомаркери за дефиниране, стратификация и проследяване в 

инвазивната кардиология” 

Научен ръководител: Проф. д-р  Добрин Аврамов Свинаров дмн 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МФ - МУ 

- София 

Научна специалност: Клинична лаборатория 

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 Жулиета Заркова Христова – Димитрова  – асистент към 

Катедра по медицинска генетика  

Тема: „Аналитична надеждност на методи за опеределяне на NGAL, KIM-1 

и IL-18 в урина и клиничното им значение за оценка на риска от развитие 

на остро бъбречно увреждане,” 

Научен ръководител: Проф. д-р  Камен Николаев Цачев дмн 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МФ - МУ 

- София 

Научна специалност: Клинична лаборатория 

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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- Д-р Стефан Петров Добрев  – асистент към Катедра по медицинска 

генетика  

Тема: „Ролята на тютюнопушенето в патогенезата на ХОББ” 

Научен ръководител: Проф. д-р  Марта Петрова Николова дмн 

База: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МФ - МУ 

- София 

Научна специалност: Клинична лаборатория 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински Факултет  

 

- Мина Ангелова Иванова – Стоевска – сътрудник в Център по 

Молекулярна медицина към Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема: „Асоциативни изследвания на кандидат гени при български 

пациенти с афективни разстройства”. 

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 МФ – МУ – София  

Научна специалност: Молекулярна генетика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински Факултет  

 

- Д-р Димитър Любомиров Русинов – гл. ас. към Катедра по 

педиатрия 

Тема: „Върху възможностите на перитонеалната диализа като метод за 

лечение на деца с хронична бъбречна недостатъчност”  

Научен ръководител: Проф. д-р Евгени Стефанов Възелов дм – Нач. 

Клиника по диализа , МБАЛ „Александровска” 

База: Катедра по педиатрия МФ – МУ – София  

Научна специалност: Педиатрия  

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински Факултет . 

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на д-р Теодор Боянов Даков – 

редовен докторант към Катедра по АГ считано от 07.02.2015г. 
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3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Мила Димитрова Ковачева 

- Славова - редовен докторант към КЦ по гастроентерология, за срок от 

девет месеца  поради майчинство, считано от 01.12.2014г.  

 

4. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Милена Стефкова Пандова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия, за срок от една година поради необходимост от допълнително 

набиране на пациенти, считано от 08.03.2015г. 

- Д-р Благомир Николаев Здравков – задочен докторант към Катедра 

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

необходимост от довършване на дисертационния труд, считано от 

28.03.2015г. 

- Калина Йонкова Михова – редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия, център по молекулярна медицина, за срок 

от една година поради необходимост от завършване на проект, анализ на 

резултатите и подготовка на статии за публикация, считано от 07.02.2015г. 

- Даниела Росенова Дачева - редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия, център по молекулярна медицина, за срок 

от една година поради необходимост от завършване на проект и 

обобщаване на  резултатите в научни публикации, считано от 10.04.2015г. 

- Д-р Владимира Василева Бояджиева – редовен докторант към 

Катедра по вътрешни болести , за срок от една година поради 

необходимост от довършване на дисертационния труд, считано от 

08.03.2015г. 

- Д-р Рада Николаева Ганчева – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести , за срок от една година поради необходимост от 

техническо време за обработване на данни и описване на получените 

резултати, считано от 08.03.2015г. 

- Д-р Ивета Атанасова Талаганова – редовен докторант към Катедра 

по неврология, за срок от една година поради необходимост от от 

техническа обработка на дисертационния труд и издаване на публикации 

свързани с темета, считано от 04.01.2015г. 

 -Д-р Огнян Митков Младенов – редовен докторант към Катедра по 

офталмология , за срок от една година поради необходимост от набиране 

на пациенти и осъществяване на статистическа обработка на данните и  

резултатите, считано от 08.03.2015г. 

 

5. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ - Катедрата по Урология 

предлага за втори научен ръководител на редовните докторанти д-р 

Александър Петров Кръстанов,  д-р Валентин Петров Йотовски и д-р 

Цветан Кирилов Лазаров да бъде избран доц. д-р Маринчо Иванов 

Георгиев, с цел да подпомага тяхната работа. 
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6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Спас Иванов Иванов – редовен докторант към КЦ по 

гастроентерология поради финансови причини. 

- Д-р Милена Димитрова Вълчева – докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по епидемиология  поради напускане на 

Катедрата, считано от 12.01.2015г. 

 

7. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Стефан 

Христов Комитски - задочен докторант към Катедра по обща и оперативна 

хирургия от „Оперативно лечение при злокачествени образувания на 

кожата. Приложение на Mosh хирургията.” на „Пластично покриване на 

проблемни дефекти при злокачествени и доброкачествени образувания на 

кожата. Роля на експресното хистологично изследване”. 

 

8. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на д-р Димитър Стефанов 

Кочев – редовен докторант към Катедрата по неврология,  поради 

продължително отсъствие научният ръководител Доц. д-р Реана 

Велизарова Стоименова дм да бъде заменена с доц. д-р Юлия Йорданова 

Петрова дм. 

 

9. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС „ДОКТОР 

НА НАУКИТЕ“ 

- Доц. д-р Христо Димитров Георгиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Катедра по ортопедия и травматология. 

Тема на дисертационния труд: „Нарушения на проксималната бедрена 

физа”. 

Дата на защитата: 19.01.2015 г. 

- Доц. д-р Евгения Василева Русчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Невросонологични проучвания при 

каротидна атеросклероза и исхемичен мозъчен инсулт”. 

Дата на защитата: 15.01.2015 г. 

 

10. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Мария Гичева Атанасова-Еленкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Акушерство и гинекология. 

Катедра по акушерство и гинекология. 

Тема на дисертационния труд: „Водене на епидурално обезболено 

раждане”. 

Дата на защитата: 10.12.2014 г. 
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- Д-р Цветелина Веселинова Великова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Имунология. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема на дисертационния труд: „Проучване на имунологични параметри 

характеризиращи чревното възпаление, с оглед внедряване на нови 

показатели за диагноза и следене на клиничния ход при хронични  

възпалителни чревни заболявания”. 

Дата на защитата: 11.12.2014 г. 

- Д-р Тодор Мирославов Попов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ото-рино-ларингология. 

Катедра по УНГ болести. 

Тема на дисертационния труд: „Карцином на ларинкса – молекулярно – 

генетични фактори на неоангиогенезата”. 

Дата на защитата: 12.12.2014 г. 

- Д-р Димитър Кирилов Конов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ото-рино-ларингология. 

Катедра по УНГ болести. 

Тема на дисертационния труд: „Алгоритъм на поведение при най - често 

срещаните спешни и неотложни състояния в оториноларингологията”. 

Дата на защитата: 17.12.2014 г. 

- Д-р Рада Георгиева Станева Цветкова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Генетика. 

Катедра по медицинска генетика. 

Тема на дисертационния труд: „Характеристика на метилационните 

нарушения в генома на пациенти с балканска ендемична нефропатия”. 

Дата на защитата: 17.12.2014 г. 

- Д-р Звездилина Георгиева Владимирова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Оптик-кохерентна томография при 

множествена склероза”. 

Дата на защитата: 06.11.2014 г. 

- Д-р Стилиян Василев Стоев. 

Професионално направление: Физически науки – шифър 4.1 

Докторска програма: Биофизика. 

Катедра по медицинска физика и биофизика. 
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Тема на дисертационния труд: „Проучвания на биофизични, 

хемореологични и клинико-лабораторни показатели при артериална 

хипертония”. 

Дата на защитата: 17.12.2014 г. 

- Д-р Веселина Тихомирова Грозева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-епидемиологично проучване на 

кластърно главоболие”. 

Дата на защитата: 14.11.2014 г.  

 

11. ИЗБОР НА НОВ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на докторанти от катедра 

по офталмология, съгл. чл. 52 от ПУРПНСЗАДМУС, вместо доц. д-р Ботьо 

Ангелов, както следва: 

- на д-р Кремена Петрова – доц. Иван Веселинов Танев,  

- на д-р Мария Бенова - доц. Иван Веселинов Танев,  

- на д-р Николай Даков - доц. Иван Веселинов Танев,  

- на д-р Биляна Михайлова – проф. Ива Тодорова Петкова и  

- на д-р Антон Василев – доц. Виолета Силви Чернодринска. 

 

12. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ 

Д-р Сашо Коста Дохчев, гражданин на Република Македония – 

задочна форма на обучение към Катедра по урология 

Тема: „Трансплантации от живи донори”  

Научен ръководител: Проф. д-р Петър Любенов Симеонов дмн 

База: Катедра по урология МФ – МУ – София 

Научна специалност: Урология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

 ХІІ. Във връзка с 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 от база УМБАЛ”Александровска” в 

база УМБАЛ”Царица Йоанна- ИСУЛ” и постъпило писмо от проф. А. 

Гудев – ръководител на катедра по спешна медицина, вх. № 279/20.01.2015 

г.,   

ФС РЕШИ, съгл. чл. 87, т. 5 от Правилника за устройство на дейността на 

МУ-София, гореспоменатите преподаватели да се прехвърлят в катедра по 

спешна медицина, където е осигурено изпълнението на преподавателска 

дейност и има осигурени вакантни щатни длъжности . 
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ХІІІ. ФС разреши да се сключи допълнителен граждански договор с 

доц. Димо Стоянов Кръстев като хоноруван преподавател за уч. 2014/15 г. 

за провеждане на 150 уч. ч. упражнения на български студенти. 

 

ХІV. ФС прие финансовия отчет на АСМБ за 2014 г. и реши в 

бюджета на МФ за 2015 г. да бъде планирана сумата от 18450 лв. за 

подпомагане на дейността на АСМБ. 

 

ХV. ФС реши, във връзка с постъпило предложение І-ва МБАЛ-

София да стане университетска болница, да се поиска становището по 

въпроса от всички катедри на МФ. 

  

 

Протоколирал:                                                  

Я. Стойчева                                                       

 

 


