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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 08.06.2015 г. 

 

І. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. 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  

„психиатрия” за нуждите на Катедра по психиатрия на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 17/06.03.2015 г.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн – Катедра по психиатрия към 

МУ-София 

Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм – Катедра по психиатрия към МУ-

София 

Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – Катедра по психиатрия към МУ-

София 

Външни членове: 

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА-София 

Резервен член: 

Доц. д-р Емил Панайотов Калудиев, дм – пенсионер - външен член  

Технически сътрудник: Снежина Тачева. 

 

2. 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  

„психиатрия”  за нуждите на Катедра по психиатрия на база МБАЛНП 

„Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 17/06.03.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

Доц. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, дм – Катедра по психиатрия към 

МУ-София 

Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм – Катедра по психиатрия към МУ-

София 

Външни членове: 

Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Дрозстой Стоянов Стоянов, дм – МУ-Пловдив 
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Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова – Жекова, дм – МУ-Варна 

Резервен член: 

Доц. д-р Антон Славчев Славчев, дм – Катедра по психиатрия към МУ-

София 

Технически сътрудник: д-р Георги Джупанов. 

 

ІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на докторанти: 

 

1.Д-р Георги Стойчев Радевски, редовен докторант към Катедра по 

неврология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по 

неврология към МУ-София 

2. Доц. д-р Десислава Цветанова Богданова, дм - Катедра по 

неврология към МУ-София 

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

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

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм – Катедра по психиатрия към 

МУ-София 

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

член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанева. 

Дата на защита: 27.10.2015 г. 

 

2.Д-р Емилия Георгиева Груева, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по АГ, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, дм – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

3. Проф. д-р Илко Илиев Карагьозов, дмн – Болница „Токуда“, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Светлозар Николов Стойков, дм – УМБАЛ „д-р Георги 

Странски“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 
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2. Проф. д-р Мария Любенова Маринова, дм – УМБАЛ „Св. Георги“-

Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Бурова. 

Дата на защита: 01.09.2015 г. 

 

ІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1.Д-р Спиридон Алексиев Спиридонов, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по психиатрия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн – Катедра по психиатрия 

към МУ-София  

2. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм – Катедра по психиатрия към 

МУ-София  

3. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, дмн – пенсионер, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА-София/външен член/;  

Резервни членове: 

6. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – Катедра по психиатрия към 

МУ-София 

7. Проф. д-р Меглена Петрова Ачкова, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 18.09.2015 г. 

 

2.Д-р Таня Здравкова Кралимаркова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Клиничен център по алергология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм - Клиничен център по 

алергология към МУ-София  

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

алергология към МУ-София  

8. Акад. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – НИЗПБ, /външен член/; 

9. Проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

10. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм – Катедра по педиатрия към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, дмн – МУ-Варна, 

/външен член/; 
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Технически сътрудник – Венета Цветкова Ранева. 

Дата на защита: 06.07.2015 г. 

 

3.Д-р Станислава Георгиева Хитрова – Николова, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра по АГ. 

Състав на научно жури: 

3. Проф. д-р Боряна Петрова Слънчева, дм – Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

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

гинекология към МУ-София 

3. Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм – Тракийски Университет- 

Стара Загора, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева – Вилмош, дм – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

5. Проф. д-р Владимир Борисов Пилософ, дм – НКБ, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Даниел Илиев Илиев, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

2. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм – МУ-Плевен, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 24.09.2015 г. 

 

4.Д-р Стоян Георгиев Генадиев, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по сърдечно-съдова хирургия. 

Състав на научно жури: 

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

съдова хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Адриан Орлинов Тонев, дм – Катедра по по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София 

3. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм – НКБ, /външен член/; 

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

/външен член/; 

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

Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм – Катедра по по 

сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

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

член/; 

Технически сътрудник – Милена Ангелова Маркова. 

Дата на защита: 07.09.2015 г. 
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5.Д-р Румяна Hиколова Кузманова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по неврология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова – Чамова, дм - Катедра по 

неврология към МУ-София 

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

София 

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

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

член/; 

5. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, Болница „Токуда“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Ирена Василева Велчева, дм - Катедра по неврология към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 29.09.2015 г. 

 

6.Д-р Светослав Йорданов Тошев, 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. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм - Катедра по хирургия към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - УМБАЛСМ "Н. И. 

Пирогов", /външен член/; 

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

член/; 

5. Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – УМБАЛ „Света Анна“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

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

член/; 

Технически сътрудник – д-р Манол Бонев Соколов. 

Дата на защита: 16.07.2015 г. 

 

7.Мина Ангелова Иванова - Стоевска, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по медицинска химия и биохимия. 

Състав на научно жури: 
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1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - Катедра по 

медицинска химия и биохимия към МУ-София 

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

генетика към МУ-София 

3. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева – Абаджиева, дм – 

пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб Институт по физиология на 

растенията и генетика-БАН, , /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Радка Петрова Кънева, дб - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

2. Доц. Маргарита Димитрова Апостолова, дб – Институт по 

молекулярна биология - БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 30.09.2015 г. 

 

8.Д-р Рада Николаева Ганчева, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн - Катедра по 

вътрешни болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София 

3. Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

4. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова - Тончева, дм – НМТБ „Цар 

Борис III“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм – УМБАЛ „Георги 

Странски“- Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска - Мочева, дм – МБАЛ „Свети 

Мина“- Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Спаска Величкова. 

Дата на защита: 23.09.2015 г. 

 

 ІV. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 
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- Д-р Цветан Раднев Минчев– началник отделение по гръдна 

хирургия в Токуда Болница, София за зачисляване в Клиничен център по 

белодробни болести 

Тема: ”Оперативна техника с педикулизиран оментум за лечение на 

медиастините след кардио-хирургични операции”. 

Научен ръководител: проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн 

База: Клиничен център по белодробни болести на СБАЛББ „Св. София” 

ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма:Гръдна хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

- Радослава Василева Въжарова– асистент по медицинска генетика в 

МФ на СУ „Св. Климент Охридски” за зачисляване в Катедра по 

медицинска генетика 

Тема: ”Аналитичен подход за разкриване на генетични нарушения при 

редки болести чрез ДНК секвениране от ново поколение”. 

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн 

База: Катедра по медицинска генетика 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

Докторска програма:Генетика 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

-  Д-р Атанас Николаев Христов–асистент към Катедра по съдебна 

медицина и деонтология 

Тема: ”Биотрасология при съдебномедицински изследвания”. 

Научен ръководител: доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм и 

научен консултант проф. д-р Станислав Иванов Христов, дм 

База: Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Съдебна медицина 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Милка Иванова Дикова–асистент към Катедра по педиатрия 
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Тема: ”Общи и спицифични фактори формиращи педиатричната 

предоперативна оценка при деца със скелетни дисплазии за планова 

оперативна хирургия”. 

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

База: Клиника по детска ревматология към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” 

ЕАД 

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 Емил Славев Начев–асистент към Клиничен център по 

ендокринология и геронтология 

Тема: ”Промени на някои сърдечно-съдови и тиреоидни показатели при 

акромегалия”. 

Научни ръководители: проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн и доц. 

д-р Русанка Димитрова Ковачева  

База: Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни 

заболявания към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ендокринология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.  

- Д-р Ралица Бориславова Иванова–асистент към Клиничен център 

по ендокринология и геронтология 

Тема: ”Тиреоиден статус в различни срокове на бременност при здрави 

жени с елиминиран йоден дефицит”. 

Научни ръководители: проф. д-р Анна-Мария Борисова Иванова и доц. д-р 

Русанка Димитрова Ковачева 

База: Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания към 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ендокринология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет 

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Момчил Димитров Кермедчиев  – редовен докторант към  
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Клиничен център по гастроентерология считано от 28.03.2015 г. 

- Д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова – редовен докторант към  

Клиничен център по ендокринология и геронтология считано от 04.07.15 г. 

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Ангел Димчев Дандов–  докторант на самостоятелна  

подготовка към Катедра по анатомия и хистология, за срок от една година 

поради голямата ангажираност на докторанта в изнесеното обучение в 

чужбина, считано от 28.05.2015 г. 

- Д-р Цветан Кирилов Лазаров –  редовен докторант към Катедра по  

урология, за срок от една година поради необходимост от по-подробно 

проследяване на пациентите и по-добра достоверност на резултатите, 

считано от 10.04.2015 г. 

- Д-р Добромир Йорданов Сотиров –  докторант на самостоятелна  

подготовка към Клиничен център по гастроентерология, за срок от една 

година поради необходимост от довършителни дейности по 

дисертационния труд, считано от 06.02.2015 г. 

- Д-р Николай Ангелов Халачев –  докторант на самостоятелна  

подготовка към Катедра по урология, за срок от една година поради 

необходимост от допълнителна статистическа обработка на събраните 

данни, считано от 21.06.2015 г. 

- Д-р Николай Стоянов Стоянов –  редовен докторант към Катедра по  

обща медицина, за срок от една година поради необходимост от 

статистическа обработка на получените данни и финализиране на 

дисертационния труд, считано от 10.04.2015 г. 

 

4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Стоян Иванов Димитров – редовен докторант към Катедра по  

УНГ болести,  който е назначен на трудов договор като лекар от  

11.05.2015 г. 

- Д-р Александра Николаева Дончева – редовен докторант към  

Катедра по вътрешни болести, която е назначена на трудов договор като 

лекар от 07.05.2015 г. 

 

5. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  

-   Д-р Незабравка Стефанова Чилингирова – задочен докторант към 

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия, научният ръководител Проф. д-р 

Юлия Борисова Македонска-Джоргова, дмн да бъде заменен с Доц. д-р 

Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм. 

- Д-р Владислав Тодоринов Пакеров – редовен докторант към 

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия, научният ръководител Проф. д-р 
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Юлия Борисова Македонска-Джоргова, дмн да бъде заменен с Доц. д-р 

Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм. 

- Д-р Пламен Красимиров Кръстев – задочен докторант към 

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия, научният ръководител Проф. д-р 

Юлия Борисова Македонска-Джоргова, дмн да бъде заменен с Доц. д-р 

Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм. 

 

6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на д-р Горан Благой 

Деримачковски, задочен докторант в катедра по урология поради 

неизпълнение на предписания план за подготовка за защита на 

дисертационния труд.  

 

  7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

ДОКТОР: 

- Д-р Елена Николова Паскалева - Георгиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия. 

Тема на дисертационния труд: „Диагностично-терапевтичен подход при 

бронхо-обструктивен синдром в ранна детска възраст”. 

Дата на защитата: 16.04.2015 г. 

- Д-р Георги Асенов Велев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия. 

Катедра по хирургия. 

Тема на дисертационния труд: „Индивидуализиран подход в оперативното 

лечение на рака на колона и рака на ректума – близки и далечни резултати 

от 422 оперирани болни за 15 годишен период”. 

Дата на защитата: 13.05.2015 г. 

- Гергана Стефанова Станчева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Генетични и геномни изменения при 

глиални тумори”. 

Дата на защитата: 14.05.2015 г. 

- Румяна Иванова Додова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ-София 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на генетични и геномни промени 

върху развитието на рак на гърдата в Българската популация”. 

Дата на защитата: 14.05.2015 г. 
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- Д-р Тома Иванов Аврамов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Оториноларингология 

Катедра по УНГ болести 

Тема на дисертационния труд: „СО2 лазерна хирургия в 

оториноларингологията”. 

Дата на защитата: 24.04.2015 г. 

- Д-р Иванка Танева Станчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни тенденции и мястото на 

хирургичното лечение при гастроинтестиналните стромални тумори”. 

Дата на защитата: 12.05.2015 г. 

- Д-р Галина Георгиева Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Ефект от симетричните операции при 

есотропия и следоперативно поведение”. 

Дата на защитата: 29.05.2015 г. 

- Д-р Каролина Петрова Телбизова - Радованова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Лечение на нетракционне диабетен 

макулен едем с анти – VEGF медикамент”. 

Дата на защитата: 29.05.2015 г. 

- Д-р Илина Любомирова Брайнова - Мичич. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Съдебна медицина 

Катедра по съдебна медицина и деонтология. 

Тема на дисертационния труд: „Морфологично проучване на промени в 

сърдечно-съдова и дихателни системи при употреба на наркотични 

вещества”. 

Дата на защитата: 01.06.2015 г. 

 

V. Във връзка с увеличения брой групи обучаващи се на английски 

език и изработване на графици на учебните занятия за студенти в 

специалност „медицина” ІV-ти, V-ти и VІ-ти курс - за учебната 2015/16г., 

ФС РЕШИ студентите да бъдат обучавани както следва: 

ІV курс  
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–обучение на български език - разпределение в четири лекционни потока 

по всички дисциплини  

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни  потока по  

всички дисциплини /22 групи/ 

V курс  
–обучение на български език – разпределение в три лекционни потока по 

всички    дисциплини 

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни потока по 

всички дисциплини / 20 групи/ 

VІ курс 

–обучение на български език – разпределение в три лекционни потока по  

всички дисциплини 

–обучение на английски език – разпределение в три лекционни потока по  

всички дисциплини /22 групи/. 

 

VІ. Факултетният съвет разгледа представения Протокол от 

проведено заседание на 27.05.2015 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 човешките ресурси“  и  взе 

решение за усвояването  на наличните по проекта средства, получени след 

19.02.2015, както следва: 

1. Получени средства за теоретично обучение, разпределени  

съгласно Таблица 1,  да бъдат преведени на университетските лечебни 

заведения, в които са базирани катедри на Медицински факултет – София, 

в които катедри е проведено теоретично обучение на специализанти, 

участващи в Проекта. Предлагаме средствата да бъдат използвани за: 

-  ремонт и обзавеждане на учебните зали, разположени на  

територията на лечебните заведения, в които се извършва теоретично 

обучение /при необходимост/; 

- закупуване на техника и пособия, необходими при провеждане  

на теоретичното обучение /при необходимост/; 

- закупуване на канцеларски материали и консумативи /при  

необходимост/; 

Срокът за отчитане на разходваните средства е 31.07.2015 г. 

 

2. Останалата част от средствата да бъдат изразходвани съгласно  

решението от заседание на Факултетния съвет от 19.02.2015 г. както 

следва: за изплащане на възнаграждения на работния екип /в размер, 

определен в заповедите на Декана на МФ/, закупуване на шкафове за 
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съхраняване на документацията по проекта /при необходимост/, 

закупуване на канцеларски материали /при необходимост/ и др. 

  

VІІ. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за  

придобиване на НС „Доктор на науките” на: 

1. Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм, от Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология, с тема на дисертационния 

труд: „Периферна имунна супресия осъществявана от мезенхимни 

стволови клетки”.  

2. Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм, от Катедра по неврология, 

с тема на дисертационния труд: „Съвременни биомаркери за каротидна 

атеросклероза”.  

 

Протоколирал:  

Ясна Стойчева 

 
 


