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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 19.06.2015 г. 

 

І. Предлага на АС да утвърди следните нови хабилитации за уч. 2015/16 

г. в следните катедри и клинични центрове на МФ: 
  

1. Катедра по педиатрия – един доцент на база СБАЛДБ”Проф. И. 

Митев”; 

2. Катедра по неврология – един професор на база УМБАЛ 

„Александровска”; 

3. Катедра по АГ – един професор по АГ, един професор по 

молекулярна биология и един доцент по АГ на база СБАЛАГ 

„Майчин дом”; 

4. Клиничен център по гастроентерология – един доцент по обща 

хирургия и един доцент по гастроентерология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

5. Катедра по обща медицина – един професор на база УМБАЛ „Св. 

Анна”; 

6. Катедра по ортопедия и травматология – двама професори – един на 

база УСБАЛО”Проф. Б. Бойчев”-Горна баня и един на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

7. Катедра по спешна медицина – един доцент на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ”; 

8. Клиничен център по белодробни болести – един професор по 

белодробни болести на база СБАЛББ”Св. София”; 

9. Катедра по вътрешни болести – един професор по гастроентерология 

на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски” и един доцент по кардиология на 

база УМБАЛ „Александровска”; 

10. Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – един 

доцент по имунология на база УМБАЛ „Александровска”; 

11. Център по професионални болести – един професор на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски”; 

12. Катедра по сърдечно-съдова хирургия – един професор по 

кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина”; 

13. Клиничен център по ендокринология и геронтология – един 

професор по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”;  

14. Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология – един доцент по нуклеарна медицина на база УМБАЛНП 

„Св. Наум”; 

15. Катедра по анатомия, хистология и ембриология – двама професори; 
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16. Катедра по дерматология и венерология– двама професори на база 

УМБАЛ „Александровска”; 

17. Катедра по образна диагностика – един доцент на база УМБАЛ 

„Александровска”; 

18. Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина – един доцент на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”; 

19. Катедра по фармакология и токсикология – двама доценти; 

20. Катедра по психиатрия – един професор на база УМБАЛНП“Св. 

Наум“; 

21. Катедра по епидемиология – един професор по епидемиология; 

22. ФС предлага ФОЗ да проведе конкурс за един професор по социална 

медицина за нуждите на Клиничен център по ендокринология и 

геронтология, МФ, МУ-София. 
 

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

избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Николай Методиев Пенков, 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 „Обща хирургия” в клиничен център по 

гастроентерология на база  Клиника по хирургия на УМБАЛ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

2. Доц. д-р Марина Борисова Гарчева-Цачева, 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 „Нуклеарна медицина” в клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

3. Доц. д-р Таня Пенева Кунева, 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 

„Професионални заболявания” в център по професионални болести 

на база  Клиника по професионални заболявания на УМБАЛ”Св. 

Иван Рилски”. 

4. Валентин Стойчев Лозанов, дх, 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 
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образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.2.„Химически науки” и научната 

специалност „Биоорганична химия, химия на природните и 

биологически физиологично активни вещества”  в катедра по 

медицинска химия и биохимия. 

5. Гл. ас. д-р Светлана Атанасова Велизарова, 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 „Белодробни болести”  в клиничен център по 

белодробни болести на база 2 на СБАЛББ”Св. София”. 

6. Доц. д-р Пламен Цветанов Георгиев, 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 „Неврология” в катедра по медико-социални науки на 

филиал „Проф. д-р Иван Митев”-Враца към МУ-София. 

7. Силвия Руменова Русева, дб, след решение на научното жури с 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.2.„Химически науки” и научната 

специалност „Биоорганична химия, химия на природните и 

биологически физиологично активни вещества”  в катедра по 

медицинска химия и биохимия. 

8. Ас. Силвия  Марчева Абарова, дбф, след решение на научното 

жури с 5 положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС, за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на 

висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически 

науки” и научната специалност „Медицинска физика”  в катедра по 

медицинска физика и биофизика. 

9. Ас. Иглика Вълкова Василева, дм, след решение на научното 

жури с 5 положителни гласа 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 „Психиатрия”  в катедра по психиатрия на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

10. Борислав Здравков Караджов  след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 
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длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.4.„Обществено здраве” и научната специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” в  Катедра по медицинска 

рехабилитация и ерготерапия 

11. Д-р Ася Йорданова   Асенова 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 УМБАЛНП”Св. Наум”. 

12. Д-р Интесар-Виктория Айман Малла Хуеш 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 „Образна 

диагностика” в  Катедра по образна диагностика на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

13. Д-р Владимир Михайлов Миланов 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 „Белодробни болести” в  

Клиничен център по белодробни болести на база 2 на СБАЛББ”Св. 

София”. 

14. Д-р Георги Станев Янков 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 „Гръдна хирургия” в  

Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна 

хирургия на СБАЛББ”Св. София”. 

15. Д-р Ангел Георгиев Дойчев 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в  Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника 

по кардиохирургия на УМБАЛ”Св. Екатерина”. 

16. Д-р Станчо Стефанов Станчев 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 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” в  Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

17. Д-р Тодор Валентинов Киров 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 „Анатомия, хистология и 

цитология” в  Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

18. Д-р Цветелина Веселинова Великова, 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 „Имунология” 

в  Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база 

УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

  

ІІІ. ФС предлага на АС: 

1. Да се разкрие обучение по специалност „Клинична лабораторна 

генетика” в системата на здравеопазването, предназначена за лица 

с висше медицинско и немедицинско образование. 

2. Да одобри създаването на Медико-диагностична лаборатория 

„Геномна диагностика” при сектор ЦММ към Катедра по 

медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София.  

 

ІV. ФС с мнозинство реши и предлага на АС да утвърди 

удължаването на трудовите договори с една година на следните 

преподаватели: 

  

1. Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева-Бояджиева, дм, кат. по спешна 

медицина, родена на 01.06.1949 г., за втори път, с 21 „Да” от 21 

гласували; 

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

медицина, родена на 29.06.1950 г., за първи път, с 21 „Да” от 21 

гласували;  

3. Проф. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн, Кат. по неврология, роден 

на 30.07.1949 г. , за втори път,  с 21 „Да” от 21 гласували; 

4. Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм, Кат. по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина, родена на 27.08.1949  

г. , за втори път,  с 21 „Да” от 21 гласували; 

5. проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм, Кат. по педиатрия, родена 

на 17.09.1948 г., за трети път, с 21 „Да” от 21 гласували; 

6. проф. д-р Александър Богомилов Карапанчев, дмн, Кат. УНГ, роден 

на 28.09.1949 г., за втори път, с 21 „Да” от 21 гласували; 
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7. Доц. д-р Стоян Иванов Цонев, дм, кл. ц. по белодробни болести, 

роден на 08.10.1950 г., за първи път, с 21 „Да” от 21 гласували; 

8. Проф. д-р Филип Цонев Куманов, дмн, кл.ц. по ендокринология и 

геронтология, роден на 15.10.1950 г., за първи път, с 20 „Да” и 1 „не” 

от 21 гласували; 

9. Доц. д-р Христо Желев Желев, дм, Кат. по педиатрия, роден на 

21.10.1949 г., за втори път, с 20 „Да” и 1 „не” от 21 гласували; 

10. Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм, катедра по физикална 

медицина и рехабилитация, родена на 21.10.1950 г., за първи път, с 

20 „Да” и 1 „не” от 21 гласували; 

11. Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм, кл.ц.лпо нуклеарна медицина, 

роден на 01.12.1950 г., за първи път, с 21 „Да” от 21 гласували; 

12. Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн, кат. по неврохирургия, роден 

на 10.12.1950 г., за първи път, с 20 „Да” от 20 гласували; 

13. Доц. д-р Кирил Димчев Георгиев, дм, кат. по неврохирургия, роден 

на 06.11.1950 г., за първи път, с 21 „Да” от 21 гласували; 

14.  Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм, кат. по педиатрия, родена 

на 23.12.1948 г., за трети път, с 20 „Да” и 1 „бяла” от 20 гласували; 

 

V. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните нови 

асистентски конкурси: 

1. За катедра по педиатрия – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска”; 

2. За катедра по неврология – двама асистенти, един - на база УМБАЛ 

„Александровска” и един за база УМБАЛНП“Св. Наум“; 

3. За катедра по спешна медицина – един главен асистент по 

кардиология на база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ и двама 

асистенти на база „Пирогов“; 

4. За КВБ – двама главни асистенти по кардиология на база УМБАЛ 

„Александровска”; 

5. За катедра по професионални болести – един асистент; 

6. За катедра по ССХ – един главен асистент по кардиология и двама 

главни асистенти по ССХ; 

7. За катедра по епидемиология – един главен асистент; 

8. За катедра по медицинска микробиология – един асистент; 

9. За катедрата по офталмология – двама главни асистенти и двама 

асистенти; 

10. За катедра по биология – един главен асистент; 

11. За КПВБ – един главен асистент; 

12. За катедра по патофизиология – един асистент; 

13. За катедра по неврохирургия – един главен асистент и един асистент; 

14. За преподаването в катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология – един главен асистент; 
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15. За катедра по фармакология и токсикология – двама главни 

асистенти. 

 

VІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по неврохирургия 

при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 39/29.05.2015 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

интензивно лечение към МУ-София 

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

интензивно лечение към МУ-София 

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

интензивно лечение към МУ-София 

Външни членове 

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

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

Резервен член 

Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

Технически сътрудник: Хубавка Стефанова. 

 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по 

нервни болести – Отделение А при УМБАЛ „Александровска“, обнародван 

в ДВ бр. 39/29.05.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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 

Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дм – Катедра по неврология към МУ-

София 

Външни членове 

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

Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм – Катедра по неврология към МУ-

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

външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

неврология за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по 

нервни болести – Отделение Б при УМБАЛ „Александровска“, обнародван 

в ДВ бр. 39/29.05.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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 

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

неврология към МУ-София 

Външни членове 

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

външен член 

Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм – Катедра по неврология към МУ-

София 

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

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

клинична лаборатория за нуждите на Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова, обнародван в ДВ бр. 26/07.04.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Bихрен Николаев Петков, дм - Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова към МУ-София 

Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм - Медицински колеж 

„Йорданка Филаретова към МУ-София 

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

и клинична имунология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – МУ-Плевен 

Резервен член 

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

външен член 

Технически сътрудник: Мария Василева Костова. 
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5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по неврология 

за нуждите на Катедра по неврология на база УМБАЛ „Царица Йоанна“- 

ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 26/07.04.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

към МУ-София 

Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм – Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм – МУ-Варна 

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

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

Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – МВР болница 

Резервни членове 

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

МУ-София 

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

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

педиатрия за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по 

неонатология при СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 

39/29.05.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Доц. д-р Димитрина Михайлова Михайлова, дм - Катедра по педиатрия 

към МУ-София 

Доц. д-р Христо Желев Желев, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Емил Георгиев Симеонов, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Снежинка Славчова Томова, дм - пенсионер 

Резервен член 

Доц. д-р Богдана Василева Клисарска, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Антоанета Дойчева. 

 

VІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” от доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, 

дм, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. Състав на  

научно жури: 
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1. Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн – УБ „Лозенец“ – 

вътрешен член /напуснала Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология 2013 г. 

2. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова - Григорова, дмн – Катедра 

по клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Проф. д-р Ращо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София  

4. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

– София, /външен член/; 

6. Доц. д-р андрей Иванов Чорбанов, дм – БАН,  /външен член/; 

7. Доц. д-р Ирена манолова Манолова – Василева, дм – Тракийски 

университет – Стара Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Милена Иванова Иванова - Шиварова, дм – – Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София  

2. Доц. д-р Милена Сергеева Мурджева, дм – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Цветелина Веселинова Великова. 

Дата на защита: 27.10.2015 г. 

 

VІІІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА 

НАУЧНО ЖУРИ 

  

1.Д-р Теодора Георгиева Кирякова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по съдебна медицина и деонтология. 

Състав на научно жури: 

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

обществено здраве към МУ-София  

2. Проф. д-р Станислав Иванов Христов, дм – Катедра по съдебна 

медицина и деонтология към МУ-София  

3. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

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

/външен член/; 

5. Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, дм – МУ-Стара Загора, 

/външен член/;  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм – Катедра по съдебна 

медицина и деонтология към МУ-София 

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

член/; 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

Дата на защита: 30.07.2015 г. 
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2.Д-р Васил Атанасов Гегусков, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по сърдечно-съдова хирургия. Състав на научно жури: 

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

хирургия към МУ-София 

2. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм - Катедра по сърдечно-

съдова хирургия към МУ-София 

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

/външен член/; 

4. Проф. д-р Людмил Георгиев Бояджиев, дмн – Национална 

кардиологична болница, /външен член/; 

5. Доц. д-р Заприн Георгиев Въжев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

хирургия към МУ-София 

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

кардиологична болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – Милена Ангелова Маркова. 

Дата на защита: 29.09.2015 г. 

 

3.Петя Павлова Маркова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по физиология. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн - Катедра по 

физиология към МУ-София 

2. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм - Катедра по физиология към МУ-

София 

3. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Тошо Луканов Балабански, дм – Национална кардиологична 

болница, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Юри Пенков Няголов, дм - Катедра по физиология към МУ-

София 

2. Проф. д-р Димитър Николов Терзииванов, дм – СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

Технически сътрудник – Рашка Николова Лазарова. 

Дата на защита: 30.09.2015 г. 

 

4.Д-р Катерина Валентинова Акабалиева, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по психиатрия. Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн - Катедра по психиатрия 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, дм - Катедра по 

психиатрия към МУ-София 

3. Проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

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

член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм - Катедра психиатрия към 

МУ-София 

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

Технически сътрудник – Снежина Тачева. 

Дата на защита: 25.09.2015 г. 

 

5.Д-р Георги Асенов Богданов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по фармакология и токсикология. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология 

и токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

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

4. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн - Катедра по 

фармакология и токсикология към МУ-София  

2. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Росица Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 24.09.2015 г. 

 

6.Д-р Евгений Юриев Харитов, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по фармакология и токсикология. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология 

и токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Жоржета Стоянова Бочева, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София 

3. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – МУ-Пловдив/външен 

член/; 

4. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год., /външен член/; 
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5. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм - Катедра по клинична 

фармакология и терапия към МУ-София 

2. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева – Маринова, дм – МУ-Плевен,  

/външен член/; 

Технически сътрудник – Росица Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 29.09.2015 г. 

 

ІХ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

-  Д-р Методи Юлиянов Гошев –асистент към Катедра по съдебна 

медицина и деонтология 

Тема: ”Съдебномедицински аспекти на травматичните увреждания и 

причините за смърт при пътно транспортни произшествия със съвременни 

леки автомобили и мотоциклети”. 

Научен ръководител: проф. д-р Станислав Иванов Христов, дм и научен 

консултант проф. д.т.н. инж. Станимир  Михайлов Карапетков  

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 Даниела Любомирова Атанасова – асистент към Катедра по 

медицинска микробиология 

Тема: ”Фактори на вирулентност, бактериоцини и епидемиологично 

типизиране на клинично значими изолати от род Enterococcus”. 

Научни ръководители: чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн и доц. д-

р Таня Василева Стратева  

База: Катедра по медицинска микробиология 

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

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Микробиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет.   

 

2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 
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- Калина Динкова Тумангелова-Юзеир  – редовен докторант към  

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология считано от 

06.08.2015 г. 

- Д-р  Будин Будинов Михов – редовен докторант към Катедра по  

неврология считано от 24.03.2015 г. 

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Боряна Андреева Попиванова –  задочен докторант към Катедра  

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

допълнителни данни за клиничните случаи и допълнително време за 

статистическата обработка, считано от 09.04.2015 г. 

- Д-р Силвия Петрова Скелина –  редовен докторант към Катедра по  

неврология, за срок от една година поради необходимост от допълнително 

време за статистическа и техническа обработка на дисертационния труд, 

считано от 24.05.2015 г. 

 

4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Светлана 

Ивайлова Стаменова – редовен  докторант към Катедра по неврология от 

„Резултати на терапевтичните подходи на имуномодулираща терапия при 

болни с множествена склероза” на „Когнитивни нарушения у пациенти с 

множествена склероза”. 

 

5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Мариана Георгиева 

Костова – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от 2 

години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.06.2015 г. 

 

6. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” на д-р АНЕЛИЯ 

ПЪРВАНОВА ИЛИЕВА, дм, изследовател  в Института „Марио Негри”, 

Бергамо, Италия, с тема на дисертационния труд: „Инхибиране на 

ангиотензин конвертиращия ензим и ендотелин конвертиращия ензим и 

ролята им в първичната и вторичната профилактика на 

микроалбуминурията при захарен диабет тип 2”. Средствата за защитата 

на дисертационния труд са за сметка на „Медина Мед” ООД.  

 

7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

ДОКТОР: 

- Рени Стойова Цвеова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Фармакогенетични изследвания при 

сърдечно-съдови заболявания”. 
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Дата на защитата: 01.06.2015 г. 

- Анита Огнянова Цветкова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Молекулно-клинични характеристики и 

клинико-хистологични данни при български пациенти с простатен 

карцином и други патологии на простатата”. 

Дата на защитата: 01.06.2015 г. 

- Дарина Людмилова Качакова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Молекулно профилиране при рака на 

простатата”. 

Дата на защитата: 01.06.2015 г. 

- Д-р Соня Стефкова Драгнева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Генетични изслидвания при хронични 

метаболитни заболявания на черния дроб”. 

Дата на защитата: 08.06.2015 г. 

- Д-р Нина Стоянова Николова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Гастроентерология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Промяна на биомаркери при лечението на 

вирусни хепатити”. 

Дата на защитата: 09.06.2015 г. 

- Д-р Симеон Димитров Рангелов. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма:Микробиология 

Катедра по медицинска микробиология 

Тема на дисертационния труд: „Микробиологични проучвания върху 

полово предавани инфекции и ролята им за възникване на мъжкия 

инфертилитет.”. 

Дата на защитата: 17.06.2015 г. 

- Д-р Бан Малик Абдулмаджид Камуна. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Катедра по дерматология и венерология 
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Тема на дисертационния труд: „Естетични процедури в терапията на 

кожните заболявания и техните усложнения”. 

Дата на защитата: 03.06.2015 г. 

- Д-р Асен Ангелов Хаджиянев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Неврохирургия 

Катедра по неврохирургия 

Тема на дисертационния труд: „Съвременното място на 

транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите 

хипофизни аденоми”. 

Дата на защитата: 18.06.2015 г. 

- Д-р Цветелин Иванов Луканов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма:Имунология 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Имуногенетични маркери – роля при 

трансплантация на хематопоетични стволови клетки”. 

Дата на защитата: 17.06.2015 г. 

 

 Х. ФС с мнозинство утвърди проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн, 

избрана от Катедрения съвет, за ръководител на катедра по УНГ. 

 

ХІ. ФС с мнозинство избра за уч. 2015/16 г. следните хонорувани 

преподаватели: 

  

1. За катедрата по медицинска микробиология за водене на 

упражнения на български и английски език до 492 уч. ч. : 

- д-р Добринка Кирилова Иванова, дм  

- д-р Иванка Илиева Гергова  

- д-р Николай Златков Кълвачев лекар- вирусолог в НЦЗПБ 

- Доц. Д-р Мая Станкева Марина - лекар-микробиолог в НЦЗПБ 

2. За катедрата по физиология с натоварване до средната 

натовареност на хабилитираните – 215 уч. ч. и нехабилитираните 

редовни преподаватели-1132 уч. ч.: 

- доц. Ангел Петров Логофетов, дм  

- доц. Ангел Димитров Куртев, дм 

- Борис Георгиев Кадинов, дб  

- Милена Славчева Михайлова, дб 

3. За катедра по обща и оперативна хирургия – от секция по 

изгаряния МБАЛСМ „Пирогов” - до 216 уч. ч. : 

- Д-р Николина Стефанова Цолова 

- Д-р Анастасия Иванова Викторова 

- Д-р Каля Цонева Грозева 
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4. За КВБ: 

От Клиника по токсикология на  МБАЛСМ „Пирогов” за лекции – до 36 

уч. ч. лекции общо на бълг. и англ. ез. и до 612 уч. ч. упражнения общо на 

бълг. и англ. ез.: 

- Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева-Бояджиева, дм 

- Доц. д-р Адриана Боянова Стойкова, дм 

- Доц. д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева, дм 

- Ас. Д-р Емилия Веселинова Кирова 

За преподаване по кардиология – до 350 уч.ч. упр. на български и 

англлийски език на преподавател: 

- Д-р Лилия Михайлова Владимирова 

- Д-р Ценка Бонева Бонева 

За преподаване по хематология от СБАЛХЗ Дървеница   - Общо за групата: 

преподаване на български и  английски език – 54 уч.ч.лекции и 800 уч.ч 

упражнения общо: 

- Проф. Георги Михайлов 

- Проф. Маргарита Генова 

- Проф. Георги Балаценко 

- Гл. ас. Д-р Пенка Ганева 

- Гл. ас. Д-р Юрий Жечев 

- Гл. ас. д-р Бранимир Спасов 

- Ас. д-р Таня Янкова. 

От Клиника по нефрология до 350 уч.ч: 

- д-р Мария Христова Христова 

5. За Катедра  педиатрия - Общо за хоноруваните преподаватели от 

НКБ и СБАЛДОХЗ : лекции – 40 уч.часа и упражнения – 832 уч.часа.  

От СБАЛДОХЗ:  

- ст. н.с. д-р Добрин Константинов 

- Проф. д-р Искра Христозова 

- Д-р Иван Щърбанов 

- Д-р Боряна Аврамова 

- Д-р Мая Йорданова 

От НКБ: 

- проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм 

- доц. д-р Мая Димитрова Павлова, дм 

- доц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм 

- доц. д-р Александра Захариева Лачева, дм 

- д-р Христина Василева Нацкова-Маринова 

- д-р Анна Тончева Димитрова-Дашева 

- д-р Румен Александров Маринов 

-Д-р Стоянка Петкова Симеонова / от СБАЛДБ/ - 130 ч. упр. Бълг. ез. 

           6. За Катедра по ортопедия и травматология - За упражнения на 

английски език общо до 400 уч.часа:  
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- Д-р Николай Иванов Димитров, дм /Горна баня/ 

- Д-р Павел Радков Георгиев /ИСУЛ/ 

            7. За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина - За упражнения до 332 уч.ч. на асистент:  

- Д-р Надя Петрова Найденова-Атанасова  

- Д-р Ивайло Иванов Еленков 

- Д-р Невяна Христова Дървеняшка 

- Д-Р Ганка Стоянова Горанова 

- д-р Марияна Тодорова Илиева-Кайтазка 

  8. За Катедрата по обща медицина – общо 765 уч. ч. за: ???? 

- д-р Найден Христов Манолов – ДКЦ „Дружба” 

- д-р Венцислав Тръпков Аговски – ДКЦ Студентски град 

- д-р Светла Маринова Ангелова – ДКЦ Студентски град 

- д-р Мария Николова Стойчева – ДКЦ Студентски град 

- д-р Диана Енчева Колева – ДКЦ „Дружба” 

- д-р Павлина Здравкова Петкова – ДКЦ „Александровска” 

               9. За Катедра по биология - за упражнения до 1000 уч. ч. общо 

- Доц. д-р Людмил Христов Мархолев, дм 

- Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм  

- Гл.ас. Румяна Петрова Коларова-Колева  

- Доц. Мария Иванова Стаменова, дб  

- Доц. Маргарита Нешова Анчева, дб 

- доц. Иван Веселинов Младенов, дб 

       10. За Катедра по медицинска химия и биохимия: 

За секция „Медицинска биохимия” – за упражнения на бълг. и англ. език 

до 2000 уч.ч. общо за групата:  

- Гл.ас. Емилиян Йонков  Панов 

- Гл. ас. Николина Георгиева Кръстева, дх 

- Таня Кирилова Кадийска, дб 

- Невяна Иванова Иванова, дб 

- Андрей Венциславов Киров, дб   

- Савина Савчева Тинчева 

- Анита Огнянова Цветкова  

- Валентина Любенова Пейчева 

- Ганка Константинова Динева 

- Иглика Тодорова Йорданова 

За сектор „Медицинска химия” общо до 500 уч. ч. за лекции и упражнения 

на бълг. и англ. ез. на студенти по медицина:  

- Доц. Иван Петров Иванов, дх   

- Доротея Александрова  Александрова 

           11. За Катедра по анатомия, хистология и ембриология – за 

упражнения общо до 1800 уч. ч. и лекции общо до 740 уч. ч. 

- Акад. проф. Владимир Атанасов Овчаров 
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- Проф. Адриан Миленов Палов 

- Проф. Анастасия Божилова Пастирова 

- Доц. Димо Стоянов Кръстев 

- д-р Георги Петров Георгиев. 

          12. За Катедра по фармакология и токсикология – за упражнения 

общо до 586 уч. ч.- доц. Иван Тодоров Ламбев 

 13.  За Катедра по обща и клинична патология – проф. Цана 

Петрова Бошнакова-Празникова – за лекции на англ. ез. на фармацевти до 

105 уч. ч. 

          14. За Катедра по хирургия  

За обучението по „Детска хирургия”- лекции обучение на български и 

английски език – 36 уч.ч общо упражнения – 624 уч. ч. на български и 

английски език общо: 

- проф. д-р Росен Станчев Дребов, дмн 

- гл. ас. д-р Костадин Боянов Думанов 

- гл. ас. д-р Цветко Пенков Георгиев 

- гл. ас. д-р Петранка Петкова Дойнова 

За лекции на бълг. и англ. ез. – общо до 110 уч. ч. за: 

- проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн, МБАЛСМ „Пирогов”; 

- Доц. Михаил Владимиров Радионов, дм , УМБАЛ”Св. Анна”; 

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

          15. За Катедра ПВБ - За упражнения на български и английски език  

Общо до 1200 уч.ч.:  

- Д-р Владимир Тодоров Владов 

- Д-р Веселка Иванова Гергова 

- Д-р Снежка Александрова Иванова 

- Д-р Георги Асенов Николов. 

          16. За Катедра по патофизиология – д-р Методи Стоянов Балуцов - 

за упражнения до 600 уч. ч. 

          17. За Катедра по психиатрия – за обучението на студенти и 

специализанти на бълг. и англ. ез. в ДПБЛНА – Суходол, 500 уч. ч.: 

- д-р Георги Коев 

- д-р Владимир Николов 

18. За Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология – за упражнения до 358 уч. ч.: 

- д-р Теодора Константинова Ячева 

- д-р Антон Димитров Нашков; 

За лекции – до 126 уч. ч. 

- доц. д-р Благовеста Стоянова Дишлянова. 

 

          ХІІ. ФС избра доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева за ГОСТ-

ПРЕПОДАВАТЕЛ в катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология с 21 „да” от 21 гласували. 
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 ХІІІ. Във връзка с конкурс за „Доцент” в Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия, обявен в ДВ бр. 91/04.11.2014 г. ФС РЕШИ: Кандидатът в 

конкурса д-р Пенчо Кратунков да представи списък на реалните си 

публикации, издаден от НАЦИД или Централната медицинска библиотека. 

 

ХІV. Отчет на АСМБ-София относно 14-ти Международен Конгрес 

по Медицински Науки за студенти и млади лекари (14thICMS) 2015София.-

линк 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

 


