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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 19.02.2015 г. 

 

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

следните преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р Александър Миладинов Апостолов, 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 

„Съдебна медицина”  в Катедра по съдебна медицина и деонтология. 

2. Ас. Сена Карачанак-Янкова, дб  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 „генетика” в  катедра по 

медицинска генетика. 

3. Д-р Ваня Филипова Шумлева, 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 СБАЛАГ”Майчин дом”. 

4. Д-р Златан Симеонов Цончев, 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 при УМБАЛ”Царица Йоанна - 

ИСУЛ”. 

5. Анелия Матева Василева 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.„Химически науки” и научната специалност „Биоорганична 

химия, химия на природните и биологически физиологично активни 

вещества” в  катедра по медицинска химия и биохимия. 
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6. Д-р Милен Георгиев Василев, дм след издържан конкурсен изпит,  

и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в  

КПВБ на база УМБАЛ”Александровска”. 

7. Д-р Елена Бориславова Чорбаджийска 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 „Св. Наум”. 

8. Д-р Мария Вескова Бояджиева-Владимирова 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  КЦЕГ. 

9. Д-р Силвия Живкова Въндева-Кълвачева 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  КЦЕГ. 

 

ІІ. ФС одобри избора на проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-

Митева, дм за ръководител на катедра по дерматология и венерология 

и предлага на АС да го утвърди. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

хирургия за нуждите на Клиничен център по гастроентерология – Клиника 

по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 3/ 

13.01.2015 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

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

гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Румен Любенов Пандев, дм - Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 
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Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – Катедра по хирургия към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн - МБАЛ „Доверие“ - София 

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

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – МУ-Варна 

Резервни членове 

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

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА-София 

Технически сътрудник: Валентина Тодорова Джелепска. 

 

2. ФС гласува промяна в заповед за научно жури № РК 36-

127/03.02.15 г. както следва: Вместо проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев 

да бъде включен акад. Евгений Викторов Головински – Институт по 

молекулярна биология „Акад. Румен Цанев” при БАН, външен за МУ-

София. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ НА ДОКТОРАНТИ 

1.Д-р Силвия Живкова Въндева - Кълвачева, 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. Доц. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм -  Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

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

/външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

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

ендокринология и геронтология към МУ-София 

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

Технически сътрудник – Траянка Живкова Тодорова. 

Дата на защита: 06.04.2015 г. 

 

2.Блага Борисова Рукова, задочен докторант към Катедра по 

медицинска генетика, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 
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1. Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн - Катедра по 

медицинска генетика към МУ-София 

2. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм - Катедра по медицинска 

генетика към МУ-София 

3. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – Биологически Факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм - МУ-Плевен, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

педиатрия към МУ-София 

2. Доц. Маргарита Георгиева Пешева, дб – СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

Технически сътрудник – Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова. 

Дата на защита: 29.04.2015 г. 

 

3.Д-р Бан Малик Абдулмаджид Камуна, редовен чуждестранен 

докторант към Катедра по дерматология и венерология, отчислен с право 

на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм - Катедра по дерматология 

и венерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм - Катедра по дерматология 

и венерология към МУ-София 

3. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, дмн - пенсионер, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн – МУ-Плевен, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Соня Вълкова Иванова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Валентина Костадинова Брощилова-

Николова. 

Дата на защита: 03.06.2015 г. 

 

V. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА 

НАУЧНО ЖУРИ 

1.Д-р Филип Александров Алексиев, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра по неврология. 
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Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм – Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

неврология към МУ-София 

3. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Иван Николаев Стайков, дм – МБАЛ „Токуда“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски Университет, 

/външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм – Катедра по неврология към МУ-

София 

2. Доц. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 30.06.2015 г. 

 

2.Д-р Галина Георгиева Димитрова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по офталмология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм - Катедра по 

офталмология към МУ-София 

2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм - Катедра по офталмология към 

МУ-София 

3. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – Клиника по очни 

болести, УМБАЛ „Александровска“, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р Цветан Димитров Марков, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

Резервни членове:  

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

към МУ-София 

2. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – МУ-Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

Дата на защита: 29.05.2015 г. 

 

 VІ. Докторантски въпроси 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН 

КОНКУРС 
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- Д-р Димитър Тодоров Пейчинов – като редовен докторант към 

Клиничен център по гастроентерология.  

Научна специалност: обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: много добър 5.00 

Изпит по английски език: много добър 4.50 

Тема: „Редки ендокринни и стромални тумори в коремната хирургия”  

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн и 

проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм 

База: Клиника по хирургия, КЦ гастроентерология УМБАЛ „Царица 

Йоанна” ИСУЛ 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Невена Марианова Станкова – като редовен докторант към 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение. 

Научна специалност: анестезиология и интензивно лечение 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.58 

Изпит по френски език: отличен 6.00 

Тема: „Интраабдоминална хипертензия в следоперативния период след 

коремни оперативни интервенции”  

Научен ръководител: Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм 

База: II НАИЛ към Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Александровска” . 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Петя Руменова Хубенова – като редовен докторант към Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение. 

Научна специалност: анестезиология и интензивно лечение 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.54 

Изпит по френски език: отличен 6.00 

Тема: „Обезболяване на пациент след урологични оперативни 

интервенции”  

Научен ръководител: Проф. д-р  Атанас Георгиев Темелков, дмн 

База: III НАИЛ към Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Александровска” . 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Виолета Йорданова Симеонова – като редовен докторант към 

Катедра по неврология. 

Научна специалност: неврология. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: много добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Видеооколографска характеристика на очедвигателните паретични 

лезии с демиелинизираща и друга етиология”  
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Научни ръководители: Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн и проф. д-р 

Силвия Здравкова Чернинкова – Гопина, дмн 

База: МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Мариана Георгиева Костова – като редовен докторант към 

Катедра по неврология. 

Научна специалност: неврология. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: много добър 5.30 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Проучване на немоторни нарушения при пациенти с паркинсонов 

синдром”  

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн 

База: УМБАЛ „Александровска”. 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Наталия Николаева Габровска – като редовен докторант към 

Клиничен център по белодробни болести. 

Научна специалност: белодробни болести. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: много добър 5.48 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Бронхити в детската възраст – етиология, патогенеза и работна 

класификация”  

Научен ръководител: Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм 

База: Клиника по детска пневмология и фтизиатрия на УСБАЛББ „Света 

София“ ЕАД. 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Александър Илиев Лилов – като задочен докторант към 

Клиничен център по белодробни болести. 

Научна специалност: белодробни болести. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: много добър 5.30 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Клиникопатологични и генетични процеси при болни с 

характеристики на възпалителния процес при болни с бронхиална астма и 

ХОББ”  

Научен ръководител: Доц. д-р Янина Георгиева Славова – Маринова, дм 

База: Първа терапевтична клиника – База 1 на УСБАЛББ „Света София“ . 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Деница Гошева Димитрова – като редовен докторант към 

Клиничен център по белодробни болести. 

Научна специалност: белодробни болести. 

Оценки от конкурсните изпити:  
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Изпит по специалността: много добър 5.36 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Фенотипизиране на бронхиалната астма”  

Научен ръководител: Доц. д-р Ваня Милошева Юрукова дм 

База: Трета терапевтична клиника – База 2 на УСБАЛББ „Света София“ . 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Борис Георгиев Стоилов – като редовен докторант към Катедра 

по педиатрия. 

Научна специалност: педиатрия. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.55 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Етиологични и терапевтични аспекти при деца с вроден 

хипотиреоидизъм открити чрез скрининг”  

Научен ръководител: Доц. д-р Ива Христова Стоева дм 

База: Лаборатория „Срининг и функционална ендокринна диагностика на 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ . 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 - Мария Цанева Глушкова – като редовен докторант към Катедра по 

медицинска химия и биохимия. 

Научна специалност: молекулярна генетика. 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.60 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Генетика на факоматози”  

Научни ръководители: Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн и Доц. 

Албена Първанова Тодорова, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия. 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки. 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ 

Д-р Джиин Сарах Самуел – задочна форма на обучение към Катедра по 

неврология МФ – МУ - София 

Тема: „Клинико – генетични изследвания на спастични квадри – и парези”  

Научен ръководител: Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев дмн Велина 

Неделчева Гергелчева дм 

База: Катедра по неврология МФ – МУ – София 

Научна специалност: Неврология 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Кремена Огнянова 

Петрова -  редовен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

една година, поради предсточщо майчинство, считано от 02.02.2015г. По 

настоящем докторантката е с удължен срок до 28.03.2015 г. 
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4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на д-р Светлана Ясенова Шумарова – 

редовен докторант кам Катедра по хирургия поради назначаване на трудов 

договор като лекар в УМБАЛ „Александровска“, считано от 09.02.2015г. 

 

5. УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Георги Митков Димитров – задочен докторант към Катедра по 

вътрешни болести , за срок от една година поради необходимост от 

извършване на голям обем лабораторни изследвания и динамично 

проследяване във времето, считано от 25.03.2015г. 

- Д-р Любен Митков Милачков – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести , за срок от една година поради необходимост от време 

за финализиране на обработката и обобщаване на получените резултати, 

както и осъществяване на необходимите публикации за приключване на 

докторантурата, считано от 08.03.2015г. 

 

6. OTЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА  

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

по АГ, считано от 08.05.2015г. 

- Д-р Здравка Петрова Петрова – задочен докторант към Катедра по 

педиатрия, считано от 08.02.2015 г. 

 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

„ДОКТОР”: 

- Д-р Александър Димитров Шинков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ендокринология. 

Клиничен център по ендокринология и геронтология. 

Тема на дисертационния труд: „Хипотиреоидизъм – сърдечно - съдови 

рискови фактори и естествен ход на заболяването”. 

Дата на защитата: 17.12.2014 г. 

- Д-р Ирина Христова Юнгарева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Дерматология и венерология. 

Катедра по дерматология и венерология. 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти в епидемиологията, 

клиниката, диагностиката и лечението на еризипела”. 

Дата на защитата: 05.12.2014 г. 

- Д-р Петра Александрова Маринова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Психиатрия. 
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Катедра по психиатрия. 

Тема на дисертационния труд: „Ранна диагностика на биполярната 

депресия”. 

Дата на защитата: 30.01.2015 г. 

- Д-р Ана Вескова Шопова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология. 

Тема на дисертационния труд: „Генотип-фенотип корелации при 

миотонични дистрофии тип 1 и тип 2”. 

Дата на защитата: 12.11.2014 г. 

- Д-р Росен Димитров Михайлов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Клинична лаборатория. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Тема на дисертационния труд: „Цистатин С и албуминурия при хронични 

бъбречни заболявания”. 

Дата на защитата: 05.02.2015 г. 

- Д-р Емилия Кольова Тошева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия. 

Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Невроендокринни тумори – хирургични 

аспекти и алгоритъм на лечение”. 

Дата на защитата: 13.02.2015 г. 

 

VІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на конкурс за на  

главен асистент по анестезиология и  интензивно лечение за нуждите на 

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ”Свети Иван Рилски” 

VІІІ. ФС одобрява предложението за преминаване на доц. Георги  

Царянски като преподавател от Катедра по ССХ към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. 

ІХ. ФС прие планирана натовареност на хонорувани преподаватели  

към катедра ”МРЕТ” при МФ на МУ – София за летния семестър на 

академичната 2014 / 2015 година: 

 

№ 

ХОНОРУВАНИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

ПЛАНИРАНА НАТОВАРЕНОСТ (в часове) 

имена, научна степен, акад. 
длъжност, основна 
месторабота 
 
Учебна дисциплина 

 
ЛЕКЦИИ 
(акад.ч.) 

 
УПРАЖНЕНИ

Я 
(акад.ч.) 

Практика  (учебно-
клинична практика 
- УКП, летен стаж 
- ЛС, 
преддипломен 
стаж - ПДС) 

 
ИЗП
ИТИ 
(ч.) 

 ХАБИЛИТИРАНИ 

1 Доц. д-р Яна Иванова ПЕТРОВСКА, дм                 -          Клиника ФРМ на УМБАЛ  ”Св. Анна” 
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 Общо - 412 часа 12 90 100 210 

2 Проф.д-р Тройчо Динев ТРОЕВ, дм, дмн               -     Клиника ФРМ на ВМА 

 ПДС, УКП, ЛС – ІV курс   150  

 - Общо  150 часа   150  

3. Доц. д-р Емил Цветанов МАРИНОВ, дм, дпн         -               СУ ”Св. Кл.Охридски” 

 Общо   220 часа 30   190 

4 Доц. Инж. Любен Ангелов КОЛЕВ, дт   -    пенсионер  

 Общо     90 ч  90   

5. Проф.д-р Иван Петров ТОПУЗОВ, дм, дпн    -    пенсионер 

 Общо    262 часа 30   232 

6 Проф. д-р Иван Димитров ЧАВДАРОВ,  дм           СБДПЛРДЦП ”Св.София“ 

 Общо      100 часа   100  

7 Доц. д-р Красимира Милчева КАЗАЛЪКОВА, дм       Клиника ФРМ на „Пирогов“  

 Общо           50 часа     

8 Доц. Руска Василева ПАСКАЛЕВА, дм      МФ при ТрУ - Ст.Загора 

 Общо   67 ч 17  50  

9 Доц. Нина Иванова МИХАЙЛОВА - БОРИСОВА, дп        Катедра ФМРЕТС при МУ - 
Плевен 

 

 Общо  61 часа 11  50  

10 Проф. д-р Нина ГОЧЕВА, дм                       Национална кардиологична болница 

 Общо  100 часа   100  

11 Доц. д-р Борислав ГЕОРГИЕВ, дм              Национална кардиологична болница 

 Общо 100 часа   100  

12. Доц. д-р Димо КРЪСТЕВ, дм                       МК - София 

 Общо 100 часа   100  

 НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Ас. Д-р Христина МИЛАНОВА, дм                       Клиника ФРМ на ВМА 

 Общо 120 часа  120   

2. Ст.преподавятел   Ценка Димова ПАНТЕВА - магистър        -   пенсионер 

 ОБЩО    454  часа  90 250 114 

3 Бойка Евлогиева ПАВЛОВА магистър                      ВМА 

 Общо  200  часа   200  

4. Гл. ас. Ростислав Валентинов КОСТОВ,  дм                  Катедра ФМРЕТС при  МУ - Плевен 

 Общо - 59 часа 9   50   

5 Димчо  Илиянов  ХАДЖИЕВ,  магистър  МРЕТ               УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” 

 Общо  200 часа   200  

6 Дянко Недялков ВАНЕВ - магистър  МРЕТ                  УМБСМ ”Н.Пирогов” 

 Общо  100 ч   100  

7 Елена Владимирова КРАЙНЕВА - магистър  МРЕТ                     УМБСМ ”Н.Пирогов“ 

 Общо     100 ч   100  

8. Александър Красимиров ВАСИЛЕВ   -  магистър  МРЕТ                        УМБАЛ   ”Св.Анна” 

9 Общо  100 часа   100   

 Людмила ИЗВОРСКА  -  магистър                  УМБСМ ”Н.Пирогов“ 

 Общо      100  часа   100  

10. Д-р Николай Кръстев  -    СБР „Ясен“ - Банкя 

 Общо  100 часа   100  

12. Д-р Ели Димитрова ЙОРДАНОВА                Отделение ФРМ на Първа ГОБ 

 Общо  50 часа   50  

 

Х. ФС разгледа представения Протокол от проведено заседание от 

06.02.2015 г. на работния екип, определен със заповеди № 472/19.12.2014 г. 

и № 55/29.01.2015 г.  на Декана на МФ – София, да извърши дейностите по 

административно финансово обслужване на проект BG 051 PO001 – 6.2.18 

- 0001 „Нови възможности за лекарите в България“ по ОП „Развитие на 
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човешките ресурси“  и  взе решение за усвояването  на наличните по 

проекта средства към 18.02.2015, както следва: 

1. Седемдесет и девет хиляди и двеста лв.  от средствата  да бъдат 

предоставени с трансфер на Централната медицинска 

библиотека, за закупуване на медицинска литература и на други 

необходими материали, техника и пособия, свързани с 

теоретичното обучение на специализантитe,  финансирани със 

средства по проект „НВЛБ“ . 

2. Средствата  за теоретично обучение по приложената  Справка  

да бъдат преведени на университетските лечебни заведения, и 

изразходвани за  нуждите на катедрите, в които  се провежда 

теоретично обучение на специализанти, участващи в проекта. 

Средствата за специализантите по обща медицина са за 

теоретично и практическо обучение. 

              Средствата да се използват  за: 

-  ремонт и обзавеждане на учебните зали, разположени на 

територията на лечебните заведения, в които се извършва 

теоретично обучение  на специализанти, финансирани по 

проекта  /при необходимост/; 

- закупуване на техника и пособия, необходими при провеждане 

на теоретичното обучение на специализанти, финансирани по 

проекта ; 

- закупуване на канцеларски и други материали и консумативи, 

необходими при провеждане на теоретичното обучение на 

специализанти, финансирани по проекта; 

 Срокът за отчитане на разходваните средства е 30.04.2015 г. 

 

3. Средствата, които бъдат преведени след 19.02.2015 г. да бъдат 

изразходвани за: изплащане на възнаграждения на работния екип; 

закупуване на шкафове за съхраняване на документацията по 

проекта;  изработване на стикери и табели с логото на проекта и 

ОП „Човешки ресурси“; закупуване на канцеларски материали. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

 

 

 
 


