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                                                                                 Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 02.10.2015 г. 

 

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

асистентски конкурси: 

1. За катедра по психиатрия – един  главен асистент на база УМБАЛНП 

„Св. Наум” и трима главни асистенти на база „Александровска”; 

2. За катедра по неврохирургия – един  главен асистент и един асистент 

на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”; 

3. За катедра по съдебна медицина и деонтолагия – двама главни 

асистенти и един асистент; 

4. За катедра по хирургия – шест главни асистенти и един асистент; 

5. За катедра по обща медицина – един главен асистент и двама 

асистенти; 

6. За катедра по обща и оперативна хирургия – един главен асистент на 

база УМБАЛ „Александровска”; 

7. За катедра по АГ – двама главни асистенти на база СБАЛАГ 

„Майчин дом”; 

8. За Клиничен център по нефрология – двама главни асистенти и 

двама асистенти; 

9. За клиничен център по гастроентерология – двама главни асистенти 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

10. За катедра по дерматология и венерология - един  асистент на база 

УМБАЛ „Александровска”; 

11. За катедра по физиология – трима асистенти; 

12. За катедра по биология - един  асистент; 

13. За катедра по вътрешни болести – един главен асистент по 

ендокринология и един главен асистент по гастроентерология; 

14. За катедра по неврология - трима главни асистенти на база УМБАЛ 

„Св. Наум”; 

15. За катедра по физикална медицина и рехабилитация – един асистент; 

За катедра по урология – четири главни асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска”. 

 

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

избора на следните преподаватели: 

1. Ас. д-р Росица Георгиева Танова, 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 
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висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Анестезиология и интензивно лечение”  в катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база  ОАИЛ към Клиника 

по неврохирургия на УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

2. Ас. д-р Диана Христова Влахова, 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 „Педиатрия”  в катедра по педиатрия на база  Клиника 

по неонатология на СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

3. Д-р  Петьо Георгиев Хаджийски след издържан конкурсен изпит,  

и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в  Катедра по 

педиатрия на база Клиника по детска гастроентерология на 

СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

4. Д-р Маргарита Върбанова Ганева след издържан конкурсен изпит,  

и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в  Катедра по 

педиатрия на база Клиника по детска ревматология на 

СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

5. Д-р Надежда Траянова Римпова  след издържан конкурсен изпит,  

и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в  Катедра по 

педиатрия на база Клиника по пулмология и интензивен сектор на 

СБАЛДБ”Проф. д-р Иван Митев”. 

6. Д-р Марияна Иванова Колова-Иванова 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 „Епидемиология” в  

Катедра по епидемиология. 

7. Д-р  Радостина Петкова Илиева 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 „Кардиология” в  Катедра 

по спешна медицина /по чл. 68, ал. 1, т. 3/ на база УМБАЛ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

  

ІІІ. Докторантски въпроси 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

Д-р Гален Димитров Шиваров – Началник отделение по УНГ 

болести към МБАЛ „Света Анна“. 

Тема: „Ефективност на радиочестотната термотерапия при 

хипертрофичните ринопатии “. 

Научен ръководител: Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн 

База: Катедра по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

Докторска програма: Оториноларингология 

Средствата за финансиране на самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на ФБК 

„Стринг“ ООД. 

2. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Благомир Николаев 

Здравков – задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, за срок от 6 месеца за отглеждане на дете, считано от 

04.09.2015 г. 

3. ПРОМЯНА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Роксана 

Красимирова Минчева - редовен докторант към Клиничен център по 

алергология от „Връзка между показателите за системен възпалителен 

процес и локално възпаление на дихателните пътища при пациенти с 

бронхо-обструктивни заболявания“ на „Диференциална роля на 

възпалението в генезата на бронхиалната обструкция и кашлицата като 

симптом“. 

4. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Лилия 

Бориславова Симонова – задочен докторант към Катедра по обща и 

оперативна хирургия, за срок от една година поради необходимост от 

допълнителни клинични проучвания, считано от 27.10.2015 г. 

5. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Емилия Георгиева Груева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 



 4 

Тема на дисертационния труд: „Епидемиология на хламидиалната 

инфекция сред женската популация в Русенския регион”. 

Дата на защитата: 01.09.2015 г. 

- Д-р Стоян Георгиев Генадиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Избор на лечение при пациенти с 

варикозна болест на долните крайници”. 

Дата на защитата: 07.09.2015 г. 

- Д-р Георги Асенов Богданов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Повлияване на инсулинова резистентност с 

фармакологични и не фармакологични средства”. 

Дата на защитата: 24.09.2015 г. 

- Д-р Станислава Георгиева Хитрова - Николова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неонатология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Динамика на витамин Д при 

преждевременно родени деца с гестационна възраст под 32 седмици и 

тегло под 1500 грама”. 

Дата на защитата: 24.09.2015 г. 

- Д-р Катерина Валентинова Акабалиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Мозъчна латерализация – сравнение на 

някои характеристики между шизофренни пациенти и здрави контроли”. 

Дата на защитата: 25.09.2015 г. 

- Д-р Рада Николаева Ганчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ревматология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Подагра и сърдечно-съдов риск”. 

Дата на защитата: 23.09.2015 г. 

- Д-р Евгений Юриев Харитов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 



 5 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Фармакологични изследвания върху 

механизми на невровъзпаление при епилепсия”. 

Дата на защитата: 29.09.2015 г. 

- Д-р Васил Атанасов Гегусков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Биологични протези за аортна клапа – 

сравнителен анализ между аортните протези Sorin Pericarbon Freedom 

Stentless и SJM Epic Supra Stented Tissue Valve”. 

Дата на защитата: 29.09.2015 г. 

- Д-р Петя Павлова Маркова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Физиология на животните и човека 

Катедра по физиология 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на нервни и хуморални фактори 

върху бързите колебания на артериалното налягане и сърдечната честота у 

нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове”. 

Дата на защитата: 30.09.2015 г. 

- Д-р Мина Ангелова Иванова-Стоевска. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна генетика 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Асоциативни изследвания на кандидат 

гени при български пациенти с афективни разстройства”. 

Дата на защитата: 30.09.2015 г. 

 

ІV.  ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”- две места, в 

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„Фармакология” – две места  за нуждите на Катедра по фармакология и 

токсикология, обнародван в  ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г. Състав на научно 

жури: 

Вътрешни членове: 

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

фармакология и токсикология, МФ, МУ-София. 

Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и 

токсикология, МФ, МУ-София. 

Проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм, дмн – Катедра по 

фармакология, фармакотерапия и токсикология при ФФ на МУ – София 

Външни членове: 



 6 

Проф. д-р Веселин Веселинов Петков, дм, дмн – Институт по 

невробиология, БАН. 

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

Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн - Катедра по 

предклинична и клинична фармакология, МУ – Варна. 

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм – Катедра 

«Експериментална и клинична фармакология», Факултет «Медицина», МУ 

– Плевен 

Резервни членове:  

Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дм – Институт по невробиология, БАН  - 

(външен за МУ-София) 

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

МФ, МУ-София (вътрешен за МУ – София). 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева - Катедра по 

фармакология и токсикология, МФ, МУ – София. 

 

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

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

професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„Фармакология” за нуждите на Катедра по фармакология и токсикология 

обнародван в ДВ, бр.67 от 01.09.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и 

токсикология, МФ, МУ – София  

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

токсикология, МФ, МУ – София  

Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дм, дмн – Ръководител на Катедра по 

фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София   

Външни членове 

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

5 години   

Проф. д-р Дамянка Петева Гетова, дм, дмн – Медицински университет – 

Пловдив   

Резервни членове  

Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм  - Медицински университет – 

Пловдив (външен за МУ-София) 

Доц. Ирина Николова Николова, дм – Катедра по фармакология, 

фармакотерапия и токсикология при Фармацевтичен факултет на 

Медицински университет – София (вътрешен за МУ – София). 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева - Катедра по 

фармакология и токсикология, МФ, МУ – София. 
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3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по обща 

хирургия за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база 

Клиника по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, обнародван в 

ДВ бр. 67/01.09.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

гастроентерология към МУ-София 

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

гастроентерология към МУ-София 

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

оперативна хирургия към МУ-София 

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

София 

Външни членове 

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – УМБАЛ „Света Марина” – МУ-

Варна  

Доц. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – Болница „Токуда“ 

Доц. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – УМБАЛ”С. Киркович”- Стара Загора 

Резервен член 

Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, дм – Първа МБАЛ - София 

Технически сътрудник: Валентина Тодорова Джелепска. 

 

4. 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 „Ендокринология” за 

нуждите на Клиничен център по ендокринология, обнародван в  ДВ, бр. 67 

от 01.09.2015 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн – МУ-София 

Проф.  д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – МУ-София 

Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – МУ-София  

Външни членове 

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

Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Боян Стоянов Лозанов, дмн – пенсионер-преподавател повече от 

5 г. на МУ-София                              

Проф. д-р Лидия Асенова Коева дмн – пенсионер-преподавател повече от 5 

г. на МУ-Варна                              

Резервни членове  

Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм – Тракийски у-т, МФ-Стара 

Загора 

Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм– МУ-София  

Технически сътрудник: Траянка Живкова Тодорова 
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 V. Избор на  хонорувани преподаватели за уч. 2015/16 г.: 

1. За катедра по медицинска химия и биохимия – в сектор  

„Медицинска биохимия” /към избраните хонорувани преподаватели от ФС 

на 19.06.2015 г./ - д-р Владимир Костадинов Нейчев, дб. 

2. За катедра по обща и клинична патология: 

- д-р Ангелина Стефанова Карамфилова – за упражнения на бълг. и англ. 

ез. – общо до 240 уч. ч.  

- да се увеличат часовете на избраната за хоноруван преподавател - проф. 

д-р Цана Петрова Бошнакова – общо до 255 уч. ч. 

- д-р Димитър Емилов Попов - до 470 уч. ч. 

- д-р Силвия Стефанова Иванова – до 470 уч. ч. 

3. За катедра по биология – във връзка с повишения брой новоприети  

студенти и формирането на два потока да се увеличи общия брой часове за 

упражнения за избраните на 19.06.2015 г. хонорувани преподаватели с 440 

ч. или общо до 1440 уч. ч. 

4. За катедра по медицинска микробиология – д-р Александра Сашова 

Александрова, дб /за периода 14.09-20.10.2015 г./ до 68 уч. ч. за 

упражнения на бълг. и англ. език. 

5. За катедра по педиатрия – от НКБ-гр. София / към избраните 

хонорувани преподаватели от ФС на 19.06.2015 г./: 

- ас. д-р Любомир Георгиев Димитров 

- ас. д-р Елисавета Димитрова Левунлиева 

- ас. Димитър Тодоров Печилков 

6. За ДЕОСС: 

- за преподаване на групите, следващи медицина на английски език за 

обучение на български език:  

доц. д-р Павлина Кънчева,  

ст. пр. Румяна Стоева,  

ст. пр. Светлана Тодорова,  

ст. пр. Ивайло Томов, 

пр. Анета Атанасова, 

Дора Витанова,  

Анелия Белберова,  

Пепа Аршинкова,  

Лилия Велкова,  

Галя Спирова,  

Правда Цанкова,  

Петранка Кръстева,  

Красимира Георгиева, 

Ивана Табакова, 

Ст. пр. Светлана Танева. 

- за обучението по спорт на групите, следващи медицина на английски  
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език:  

доц. Анна Божкова,  

ст. пр. Йончо Йонов,  

ст.пр. Жасмин Цанкова,  

ст. пр. Кирил Бозов,  

ст. пр. Владимир Иванов,  

пр. Петя Славчева. 

  

Протоколирал:  

Ясна Стойчева 
 

 


