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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 20.03.2015 г. 

 

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

избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Димитър Георгиев Петков, 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 

„Сърдечно-съдова хирургия”  в Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия на база УМБАЛ”Св. Екатерина”. 

2. Д-р Добрин Йотков Василев, 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 „Кардиология”  

в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска”. 

3. Гл. ас. д-р Атанаска Петрова Еленкова, 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 

„Ендокринология”  в Клиничен център по ендокринология и 

геронтология на база УСБАЛЕ”Акад. Иван Пенчев”. 

 

ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално 

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Професионални 

заболявания” за нуждите на Център по професионални болести на база 

Клиника по професионални заболявания на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“  

ЕАД, обнародван в ДВ бр. 3/ 13.01.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – зам. ректор по УД на МУ-

София  
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Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – зам. декан по научната 

дейност на ФОЗ-МУ-София 

Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм – ръководител на Катедра по 

хигиена и екология  

Външни членове 

Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – ръководител на секция 

„Превантивна медицина” към ДКЦ-Токуда, Болница Токуда София 

Доц. д-р Станка Георгиева Андонова, дм – началник на Клиника по 

професионални заболявания и токсикология в МУ-Пловдив 

Доц. д-р Живка Петрова Халкова – началник на отдел „Токсикология” в 

Национален център по обществено здраве и анализи – София 

Проф. д-р Христо Заеков, дмн – специалист по токсикология и трудова 

медицина 

Резервни членове 

Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, дм – Клиника по професионални 

болести, нац. консултант по проф. болести (вътрешен) 

Доц. д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева, дм – Клиника по токсикология 

УМБАЛСМ „Пирогов”(външен) 

Технически сътрудник: Зоя Ангелова Белоперкина. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално 

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” 

за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 5/ 20.01.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дмн – КЦЕГ към МФ-София 

Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – ръководител на 

КЦНМЛМО към МФ-София, началник на КНМ към УМБАЛ 

„Александровска“ 

Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн – ръководител Катедра 

„Образна диагностика“ към МФ-София, началник на Клиника по образна 

диагностика към УМБАЛ „Александровска“ 

Външни членове 

Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн – началник на Клиника по 

Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УМБАЛ 

„Св. Марина“ Варна, МУ-Варна 

Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн – началник на Клиника по 

нуклеарна медицина към НСБАЛО, София 
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Проф. д-р Донка Петкова Василева, дм – началник на отделение по 

нуклеарна медицина към НСБАЛХЗ – ЕАД  

Доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм – Клиника по нуклеарна 

диагностика към НСБАЛО, София 

Резервни членове 

Проф. д-р Лилия Бориславова Гочева, дмн – началник на Клиника по 

лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, вътрешен член 

Проф. д-р Николай Иванов Пешев, дмн – пенсионер, външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова 

 

3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”  в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по 

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„Кардиология” за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база 

Клиника по кардиология на УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ 

бр. 5/ 20.01.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска-Къдрева – КВБ, МФ – МУ-София 

Проф. д-р Теменуга Иванова Донова – КПВБ, МФ – МУ-София 

Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев – КПВБ, МФ – МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Иван Томов Груев – НМТБ, София 

Доц. д-р Ивайло Рилков Даскалов – ВМА, София 

Резервни членове 

Доц. д-р Емил Иванов Манов – КПВБ, МФ – МУ-София 

Доц. д-р Катерина Димитрова Витлянова – ІІ МБАЛ, София 

Технически сътрудник: Иванка Генова Димитрова 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на докторанти 

  

1. Д-р Руска Петрова Шумналиева, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, отчислена с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Златомир Господинов Коларов, дмн – УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски” , МУ-София 

2. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн – УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, 

МУ-София 

3. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Атанас Згуров Баталов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 
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5. Доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – ТУ-Ст. Загора,  /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев” 

към МУ-София  

2. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм – НМТБ, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Спаска Величкова. 

Дата на защита: 23.06.2015 г. 

 

2. Д-р Цветелин Иванов Луканов, редовен докторант към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на 

защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн – научен 

ръководител на докторанта, Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология, МФ – МУ-София 

2. Доц. Милена Иванова Иванова-Шиварова, дм – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, МФ – МУ-София 

3. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова,дмн – УМБАЛСМ „Пирогов”, 

/външен член/; 

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

5. Доц. д-р Дора Николова Попова– ВМА, Катедра по клинична 

лаборатория и имунология /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Илияна Атанасова, дмн – Университетска специализирана 

болница по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев”, Лаборатория по 

имунология и клинична лаборатория /вътрешен член/ 

2. Проф. Мария Християнова Николова, дмн – Национален център по 

заразни и паразитни болест, София, отдел „Имунология и 

алергология” , /външен член/; 

Технически сътрудник – Валентина Костова Атанасова. 

Дата на защита: 17.06.2015 г. 

  

3. Анита Огнянова Цветкова,  редовен докторант в  КМХБХ, доц. д-р 

Албена Първанова Тодорова-Георгиева - втори научен ръководител 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн – научен ръководител на 

докторанта, КМХБХ, МФ, МУ- София  

2.  Доц. Алексей Славков Савов, дб – вътрешен, КАГ, МФ, МУ–София 

3. Доц. д-р Албена Георгиева Йорданова - външен, катедра Химия, 

биохимия, физиология и патофизиология,  Медицински факултет, 

СУ  
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4. Доц. д-р Милена Сергеева Мурджева-Андонова – външен, ИБИР, 

БАН  

5. Доц. д-р Ивелин Йорданов Панчев – външен, катедра Биохимия, 

Биологически факултет, СУ 

 Резервни членове: 

1. Проф. д-р Асен Петков Дудов - вътрешен, Клиника по медицинска 

онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”  

2. Доц. д-р Цветелина Павлова Орешкова – веншен, ИБИР,БАН 

Технически сътрудник: Янка Дангулова, КМХБХ, МФ, МУ-София 

 Дата за официална защита: 01.06.2015 г. 

 

4. Дарина Людмилова Качакова, редовен докторант към КМХБХ, Избор 

на доц. д-р Радка Петрова Кънева за  втори научен ръководител заедно с  

чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дмн, дб – вътрешен, КМХБ, 

МФ, МУ -  София 

2. Проф. д-р Иво Маринов Кременски -  вътрешен, пенсионер от 

01.01.2010 г. Национален консултант по Генетика, Консултант към 

лаборатория по клинична диагностика 

3. Доц. д-р Веселин Петров Баев, дб – външен,  Катедра Растителна 

Физиология и Молекулярна биология, Медицински Университет –

Пловдив 

4. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб - външен, Медицински факултет 

при Тракийски университет- Стара Загора 

5.  Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм-външен, началник на 

Лаборатория по хематопатология и имунология, СБАЛХЗ- София,  

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Алексей Славков Савов – вътрешен, НГЛ, СБАЛАГ 

„Майчин дом“ ЕАД  
2. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева-Абаждиева, дб – външен, 

пенсионер 

Технически сътрудник: Янка Дангулова, КМХБХ, МФ, МУ-София 

Дата за официална защита: 01.06.2015 г. 

 

  ІV. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

 

1. Д-р Васил Маринов Павлов, задочен докторант в Катедра по хирургия. 

Състав на научно жури: 

1. Председател: 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 
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3. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. 

Пирогов”, /външен член/; 

4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА, /външен член/; 

5. Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – УМБАЛ „Св. Анна”, 

София, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по хирургия към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм – МБАЛ „Токуда Болница 

София”, /външен член/; 

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

Дата на защита: 21.05.2015 г. 

 

2. Д-р Иванка Танева Станчева, докторант на самостоятелна подготовка в 

Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн – ръководител на 

Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – 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 Тома Петров Пожарлиев, дмн – Болница „Доверие”, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – УМБАЛ „Св. Марина” – 

МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове:  

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

оперативна хирургия към МУ-София  

2.  Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дм – МБАЛ „Токуда Болница 

София”, /външен член/; 

Технически сътрудник – Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 22.05.2015 г. 

 

3. Д-р Нина Стоянова Николова, докторант на самостоятелна подготовка в 

Катедра по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. Людмила Матева Владимирова, дмн – УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски”, Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА, /външен член/; 



 7 

4. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн –пенсионер, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова – МУ-Плевен,  /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Деян Тонев Желев, дмн – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София  

2. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 09.06.2015 г. 

 

4. Д-р Татяна Георгиева Хергелджиева-Филева, докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра по офталмология 

Състав на научно жури: 

      1.  Акад. проф. Петя Иванова Василева, дмн, научен ръководител на 

докторанта; 

      2.  Доц. Димитър Стоименов Дъбов, дм, катедра по офталмология  

           към МУ-София; 

3.   Проф. Христина Николова Групчева, дмн, МУ-Варна/външен член/; 

4.  Доц. Андрей Димитров Андреев, дм, Транспортна болница София,  

      /външен член/; 

     5.   Проф. Валентина Георгиева Златева, дмн, пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Борислав Михайлов Кючуков, дм, катедра по спешна медицина 

към МУ-София; 

2. Доц. Десислава Велева Статева, дм, МУ- Плевен /външен член/; 

3. Доц. Георги Йорданов Йорданов, дм, Тракийски У-т, МФ - Стара 

Загора,. 

Технически сътрудник – Весела Пенкова. 

Дата на официална защита -  19.06.2015 г. 

 

5. Д-р Симеон Димитров Рангелов, докторант на самостоятелна 

подготовка, като поради интердисциплинарния характер на 

дисертационния труд се променя докторската програма  от „урология” на 

„микробиология” и съответно базата – от катедра по урология в катедра по 

медицинска микробиология. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн, ръководител катедра по 

медицинска микробиология към МУ-София, научен ръководител; 

2. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн, катедра по спешна 

медицина към МУ-София, научен ръководител на докторанта; 
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3. Проф. д-р Ботьо Иванов Зозиков, пенсионер, дмн 

УМБАЛСМ”Пирогов”, /външен член/; 

4. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, Национален център по 

заразни и паразитни заболявания София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм, ВМА София /външен 

член/; 

Резервни членове: 

4. Чл.-кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн, катедра по урология 

5. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дмн, ВМА София /външен член/. 

Технически сътрудник – Ваня Паскова. 

Дата на официална защита -  17.06.2015 г. 

 

6. Д-р Каролина Петрова Телбизова-Радованова, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра по офталмология. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София, научен ръководител; 

2. Доц. д-р Борислав Стоименов Дъбов, дм – Катедра по офталмология 

към МУ-София; 

3. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/;  

4. Проф. д-р Валентина Георгиева Златева, дмн, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

2. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, УМБАЛ”Александровска”, 

/външен член/. 

Технически сътрудник – Красимира Славова 

Дата на официална защита -  29.05.2015 г. 

 

7. Рени Стойова Цвеова,  редовен докторант към КМХБХ, избиране на доц. 

д-р Радка Петрова Кънева за  трети научен ръководител заедно с чл. кор. 

проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и проф. д-р Генчо Кръстев Начев, 

дм   

Състав на научното жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – вътрешен, 

Ръководител «атедра по медицинска химия и биохимия, МФ, МУ –

София 
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2. Доц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм - вътрешн, Ръководител на 

Отделение по Кардиология, Клиника по кардиология, УМБАЛ «Св. 

Анна» – гр. София 

3. Проф. д-р Витан Даков Влахов, дмн – външен, пенсионер 

4. Проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – външен, Ръководител на 

група «Функционална генетика на житни 

растения»,Агробиоинститут, Селскостопанска академия – гр. София 

5. Доц. д-р Маргарита Димитрова Апостолова, дб – външен, 

Ръководител «Лаборатория по медико-биологични изследвания», 

Институт по Молекулярна Биология, Българска Академия на науките 

-София 

Резервен членове: 

1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн -  вътрешен,  

Ръководител на «Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен 

мониторинг и клинична фармакология», УМБАЛ «Александровска» 

2. Чл. кор. проф. д-р Георги Христов Русев – външен. Завеждащ  

секция по «Молекулярна биология на клетъчния цикъл», Институт по 

молекулярна биология, Българска Академия на науките, гр. София 

Технически сътрудник: Янка Дангулова, КМХБХ, МФ, МУ-София 

Дата за официална защита: 01.06.2015 г. 

 

       8. Д-р Соня Стефкова Драгнева, редовен докторант в Катедра по 

вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. Людмила Матева Владимирова, дмн – УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски”, КВБ към МУ-София 

2. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дм – УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски”, КВБ към МУ-София  

3. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА, /външен член/; 

4. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн –пенсионер, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова – МУ-Плевен,  /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Деян Тонев Желев, дмн – КВБ към МУ-София  

2. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 08.06.2015 г. 

 

 V. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева–асистент към Катедра по  

педиатрия 



 10 

Тема: ”Лечение с рекомбинантен човешки растежен хормон на деца с 

хронично бъбречно заболяване и изоставане в растежа”. 

Научен ръководител: проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дмн, 

ръководител на Клиника по ендокринология, диабет и генетика на 

СБАЛДБ – ЕАД „Проф. Ив. Митев” 

База: СБАЛДБ – ЕАД „Проф. Ив. Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Кирил Благоев Младенов–асистент към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

Тема: ”Възможност на статистичната сцинтиграфия и хибридните образни 

техники (SPECT/CT и PET/CT) при диагностиката на някои заболявания на 

щитовидната жлеза”. 

Научен ръководител: проф. д-р Дойчин Николаев Минчев, дмн 

База: УМБАЛ „Александровска”, Клиника по нуклеарна медицина 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Евелина Георгиева Атанасова–лекар в Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” за зачисляване в КВБ 

Тема: ”Чернодробното увреждане при лечението на хроничен хепатит С с 

Пегилиран Интерферон и Рибавирин”. 

Научен ръководител: доц. д-р Деян Тонев Желев, дм, консултант проф. д-р 

Захарий Александров Кръстев, дмн 

База: Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта, но е освободена от такса, тъй като работи в 

университетска болница. 

 - Д-р Божидар Цветанов Томов–асистент в КВБ, Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Тема: ”Първичен чернодробен рак при чернодробна цироза. Лечение с 

трансартериална хемоемболизация”. 
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Научен ръководител: доц. д-р Деян Тонев Желев, дм 

База: Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Надежда Желева Димитрова–асистент в КВБ, Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Тема: ”Лечение на хроничен хепатит С при липса на ефект от стандартна 

терапия с Интерферон и Рибавирин”. 

Научен ръководител: доц. д-р Деян Тонев Желев, дм 

База: Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Мария Симеонова Гайдарова–главен асистент в Катедра по 

педиатрия на база Клиника по  детска нефрология към СБАЛДБ „Проф. 

Иван Митев” 

Тема: ”Епидемиология, клинично протичане и прогностични фактори при 

острите нефрити в детската възраст”. 

Научен ръководител: проф. д-р Борис Богов, дм 

База:  Клиника по  детска нефрология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Стела Димитрова Димитрова – редовен докторант  към Катедра 

по психиатрия 

Докторска програма: психиатрия 

Тема: „Мястото на електроконвулсивната терапия в лечението на 

психичните разстройства” 

Научен ръководител: проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн 

База: Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Жаклин Росенова Нацкова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия 

 Докторска програма: психиатрия 

Тема: „Депресия в късна възраст, клинико-социална значимост” 

Научен ръководител: доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм 

База: Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Найден Христов Манолов – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина 

Докторска програма : обща медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Тема: „Оценка и мениджмънт на болката в общата медицинска практика” 

Научен ръководител: доц. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм 

База: УМБАЛ „Света Анна”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Ивайло Цветков Цветков – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина 

Докторска програма: кардиология 

Тема: „Фамилна хиперхолестеролемия” 

Научни ръководители: доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм и доц. д-р 

Арман Шнорк Постаджиян, дм 

База: УМБАЛ „Света Анна” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Недко Стефанов Каракашев – редовен докторант към Катедра 

по неврохирургия 

Докторска програма: неврохирургия 

Тема: „Перкутанни оперативни техники при лечение на дегенеративния 

болков синдром” 

Научен ръководител: доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм 

База: УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Васил Маркович Хайкин – редовен докторант към Катедра по 

офталмология 

Докторска програма: офталмология 

Тема: „Възможности за анализ на нефрофибрилерния слой на ретината 

при някои интердисциплинарни заболявания” 

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

База: УМБАЛ „Александровска”  



 13 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

- Д-р Евелина Милчева Маринова-Миладинова – редовен докторант 

към Катедра по офталмология 

Докторска програма : офталмология 

Тема: „Проучване честотата на очните заболявания на възрастното 

население в София – град” 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм 

База: УМБАЛ „Александровска”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 
 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Константин Савов Гроздев – редовен докторант към Катедра по 

хирургия считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Цветомир Маринов Маринов – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Димитър Захариев Димитров – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, считано от 15.03.2015 г.; 

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

Акушерство и гинекология, считано от 17.03.2015 г.; 

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

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, считано от 

17.03.2015 г.; 

- Десислава Валентинова Нешева – задочен докторант към Катедра по 

медицинска генетика, считано от 15.03.2015 г.; 

- Д-р Наташа Янкова Янева-Дончева – задочен докторант към Катедра 

по педиатрия, считано от 28.03.2015 г. 

- Даниела Маринчева Вълчева – задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, счита от 15.03.2015 г. 

 

4. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Николай Здравков Поройлиев – редовен докторант към Катедра по 

спешна медицина, за срок от една година поради необходимост от 

събирането на допълнителен клиничен материал и анализ на получените 

резултати, считано от 08.03.2015 г.; 

- Д-р Михаела Сашова Димитрова-Младенова – редовен докторант към 

Катедра по педиатрия, за срок от една година поради необходимост от 

набиране на пациенти и осъществяване на статистическа обработка на 

данните и резултатите, считано от 10.04.2015 г.; 

- Д-р Паула Ангелова Лозанова-Йолова – редовен докторант към 

Катедра по дерматология и венерология за срок от шест месеца поради 
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необходимост от довършване на дисертационния труд, считано от 

08.03.2015 г.; 

- Д-р Деница Иванова Мирчева – редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, за срок от една година поради необходимост 

от довършване на дисертационния труд, считано от 08.03.2015 г.; 

- Д-р Елена Живкова Пирнарева – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, за срок от една година поради необходимост от 

набиране на пациенти и осъществяване на статистическа обработка на 

данните и резултатите, считано от 10.04.2015 г.; 

- Д-р Биляна Красенова Петрова-Узунова – задочен  докторант към 

Катедра по офталмология, за срок от една година поради необходимост от 

събирането на допълнителен клиничен материал и анализ на получените 

резултати, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Албена Венциславова Симеонова – задочен докторант към 

Катедра по офталмология, за срок от една година поради необходимост от 

събирането на допълнителен клиничен материал и анализ на получените 

резултати, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Мария Хараламбиева Бенова – редовен докторант към Катедра по 

офталмология, за срок от една година поради необходимост от събирането 

на допълнителен брой пациенти и осъществяване на статистическата 

обработка на данните и резултатите, считано от 08.03.2015 г.; 

- Д-р Николай Симеонов Даков – задочен докторант към Катедра по 

офталмология, за срок от една година поради необходимост от събирането 

на допълнителен брой пациенти и осъществяване на статистическата 

обработка на данните и резултатите, считано от 28.03.2015 г.; 

- Д-р Диана Младенова Йорданова – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология, за срок от една година поради необходимост от 

събирането на допълнителен клиничен материал и анализ на получените 

резултати, считано от 10.04.2015 г.; 

- Д-р Александър Александров Копчев – редовен докторант към 

Катедра по вътрешни болести, за срок от една година поради 

необходимост от събирането на допълнителен брой пациенти и 

осъществяване на статистическата обработка на данните и резултатите, 

считано от 08.03.2015 г.; 

- Д-р Младен Германов Пенчев, редовен докторант в катедра по 

психиатрия за срок от една година поради необходимост от събирането на 

допълнителен брой пациенти, считано от 08.03.2015 г. 

 

5. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

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

анестезиология и интензивно лечение,  която е назначена на трудов 

договор като лекар от  2012 г.; 
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- Д-р Невена Марианова Станкова – редовен  докторант към Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение, която е назначена на трудов 

договор като лекар от  2012 г. 

 

6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Мохамед-Набил Мохамед Юсеф Хаят Неко – редовен  докторант 

към Катедра по хирургия от „Сложни фистули в перианалната област и 

хидросаденити” на „Ранни релапаротомии като част от комплексното 

лечение на следоперативните хирургични усложнения”. 

- Далия Методиева Кънчева, редовен докторант в КМХБХ, от 

„Генетични наблюдения при идиопатични форми на епилепсия” на 

„Генетични изследвания в ендогамни популации: предимства и 

предизвикателства”. 

 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Антоанета Иванова Младенова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Клинична лаборатория 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на МФ при МУ-

София 

Тема на дисертационния труд: „Хемостазни показатели при карцином на 

простатата и оценка на риска от тромботични усложнения след радикална 

простатектомия”. 

Дата на защитата: 05.03.2015 г. 

- Д-р Орлин Василев Стоянов 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Оториноларингология 

Катедра по УНГ болести при МФ на МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на генетичните фактори в 

патогенезата на отосклерозата”. 

Дата на защитата: 20.02.2015 г. 

- Д-р Марселла Заки Ал-Амин 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Образна диагностика 

Катедра по образна диагностика при МФ на МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Нискодозова компютъртомографска 

урография” 

Дата на защитата: 27.02.2015 г. 

- Д-р Илиян Пенчев Петров 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия при МФ на МУ-София 
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Тема на дисертационния труд: „Химична лумбална симпатектомия за 

лечение на пациенти с хронична артериална недостатъчност на долните 

крайници” 

Дата на защитата: 10.03.2015 г. 

- Д-р Александър Костов Заимов 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология при МФ на МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни схащания за етиологията, 

патогенезата, диагностиката и лечението на приапизма” 

Дата на защитата: 18.02.2015 г. 

- Д-р Иглика Петрова Станчева 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Оториноларингология 

Катедра по УНГ при МФ на МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Клинични аспекти на несиндромната 

слухова загуба, свързана с увреда на конексин 26 и конексин 30” 

Дата на защитата: 06.03.2015 г. 

 

VІ. ФС предлага на АС да одобри /съгл. чл. 24 от Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната 2014/2015г./ таксите за обучение, 

които ще бъдат включени в План-разписанието за 2016 г. Към настоящия 

момент няма постъпили предложения за промяна в актуалните такси и те 

са както следва:   

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на  

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са  

граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен 

ден 
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на  

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския 

съюз или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани  

на държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на  

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския 

съюз или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 
 

VІІ. ФС предлага на АС: 
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- Дисциплината «Медицинска психология» да бъде включена в учебния 

план на ІІ-ри курс за специалност «Медицина» - зимен семестър, с 

хорариум – 15 часа лекции и 15 часа упражнения от учебната 2015/16 г. .  

- ФС утвърди учебна програма по дисциплината «Медицинска 

психология»  

- На всички желаещи студенти от по-горните курсове да посещават 

допълнително «Медицинска психология» може да бъде осигурена тази 

възможност, след съгласуване с катедрата по психиатрия за възможност да 

бъдат проведени занятия със сборна група от други курсове. 

 

VІІІ. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за  

придобиване на НС „Доктор на науките” на доц. д-р Кирил Василев 

Драганов, дм, началник Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и 

обща хирургия към МБАЛ Токуда болница София, с тема на 

дисертационния труд: Неколоректални чернодробни метастази – 

хирургично лечение, сравнителни анализи и лечебни алгоритми”. 

Разходите по процедурата ще се поемат от МБАЛ Токуда София. 

 

ІХ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

асистентски конкурси: 

- За катедрата по МРЕТ – един асистент по „Медицинска  

      рехабилитация и ерготерапия” 

- За КПВБ – един асистент по „Кардиология” 

- За катедрата по спешна медицина – един асистент по „Кардиология” 

по чл. 68 от КТ  

- За катедра по фармакология и токсикология – един асистент по 

„Фармакология” 

- За катедра по педиатрия – трима асистенти за нуждите на Клиниките 

по гастроентерология, ревматология и пулмология с интензивен 

сектор и един главен асистент за Клиника по неонатология на база 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” 

- За катедра по неврология – трима главни асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска”.  

 

Х. ФС избра за хоноруван преподавател за уч. 2014/15 г. д-р 

Анастасия Иванова Викторава, за водене на упражнения по термична 

травма на студенти-медици ІІІ курс на английски език, с натовареност не 

повече от 16 уч. ч. 

 

ХІ. ФС реши да се сключи допълнителен граждански договор с д-р  

Антон Димитров Нашков поради отказ на д-р Светлана Димитрова 

Хаджиева, хоноруван преподавател, за провеждане на 30 часа упражнения 
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на английски едик – V курс и 45 часа упражнения на български език – ІІІ 

курс. 

 

 Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 


