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                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 12.11.2015 г. 

 

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

преподаватели: 

1. Доц. д-р Евгения Василева Русчева, дмн, 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 неврология на база   

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

2. Ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

3. Ас. д-р Албена Каменова Андреева, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

4. Ас. д-р Явор Емилиянов Желев, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

5. Ас. д-р Евгений Юриев Харитов, 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 „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” в 

катедра по фармакология и токсикология. 

6. Ас. д-р Георги Асенов Богданов, 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 „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” в 

катедра по фармакология и токсикология. 

7. Д-р Николай Златков Кълвачев 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 

„Микробиология” в  Катедра по медицинска микробиология. 
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8. Гл. ас. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм след решение на научното жури със 7 

положителни гласа  и ново гласуване на ФС на присъствено заседание с 16 

„Да”, 3 „Не” и 4 „Въздържали се” от 23 гласували, 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 сърдечно-съдова хирургия на база   УМБАЛ”Св. 

Екатерина”. 

 

ІІ. ФС с мнозинство реши и предлага на АС да утвърди удължаването на 

трудовите договори с една година на следните преподаватели: 

1.  Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дм, кат. по анатомия, хистология и 

ембриология, родена на 30.12.1948 г., за трети път  с 24 „Да” от 24 гласували; 

2.  Доц. д-р Пенка Николова Георгиева, дм, кл.ц. по белодробни болести, родена на 

02.12.1950 г., за първи път  с 23 „Да” и 1 „Не” от 24 гласували; 

3. Проф. д-р Милко Маринов Сираков, дм, кат. по АГ, роден на 02.12.1948 г., за 

трети път с 22 „Да” и 2 „Не” от 24 гласували; 

4. Проф. д-р Анна-Мария Борисова, дмн, кл. Ц. по ендокринология и геронтология, 

родена на 07.01.1950 г., за втори път с 21 „Да” и 3 „Не” от 24 гласували; 

5. Доц. д-р Илияна Атанасова Борисова, дм, кл.ц. по ендокринология и 

геронтология , родена на 24.01.1950 г., за втори път  с 23 „Да” и 1 „Не” от 24 

гласували; 

6. Доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм, кат. по психиатрия, родена на 10.02.1950 г., 

за втори път с 24 „Да” от 24 гласували; 

7. Проф. д-р Виолета Димитрова, дмн, кат. по обща и оперативна хирургия, родена 

на 01.03.1949 г., за трети път с 23 „Да” и 1 „Не” от 24 гласували; 

8. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн, кат. по фармакология и 

токсикология, родена на 24.03.1949 г., за трети път с 24 „Да” от 24 гласували; 

9. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дмн, кат. по психиатрия, родена на 

24.04.1950 г., за втори път  с 22 „Да” и 2 „Не” от 24 гласували. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

нуждите на Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология при 

УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-София 

Проф. д-р Найденка Иванова Златарева - Гронкова, дм – Катедра по спешна медицина 

към МУ-София 

Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ „Георги Странски” – 

Плевен  

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, дм – УМБАЛ „Света Марина“- Варна 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска – Къдрева, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 
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Доц. д-р Мария Петрова Токмакома, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив – външен 

член 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

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

нуждите на Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология при 

УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм –  Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова, дм –  Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм –  Катедра по сърдечно-съдова хирургия към 

МУ-София 

Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм –  Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-

София 

Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ „Георги Странски” – 

Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

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

хирургия за нуждите на Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по 

съдова хирургия при УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Боян Станиславов Баев, дм –  УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм –  Катедра по сърдечно-съдова хирургия към 

МУ-София 

Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн –  пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год., Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

Външни членове 

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

Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, дм - УМБАЛ „Георги Странски” – Плевен  

Резервни членове 

Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-

София 

Доц. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – Тракийски университет, Стара Загора –външен 

член 

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 

 

4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по ортопедия и 

травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база Клиника 

по детска ортопедия и хирургия при УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня, 

обнародван в ДВ бр. 78/09.10.2015 г. 

Вътрешен член  
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Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, дм – Катедра по ортопедия и травматология 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, дмн - пенсионер 

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 год. 

Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София 

Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен член 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

 

5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по ортопедия и 

травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база Клиника 

по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, обнародван в 

ДВ бр. 78/09.10.2015 г. 

Вътрешен член 

Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“  

Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн – пенсиониран преподавател повече от 

5 год. 

Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, дмн - МУ- Плевен 

Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн – ВМА-София 

Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - МУ- Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, дм – Катедра по ортопедия и травматология 

към МУ-София 

Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен член 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

 

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

нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по кардиология при УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска – Къдрева, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Доц. д-р Добрин Йотков Василев, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Иван Томов Груев, дм - Национална многопрофилна транспортна болница 

„Цар Борис III“ 

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

Резервни членове 
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Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

към МУ-София 

Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ „Георги Странски” – 

Плевен – външен член 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

 

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

биология (биология на човека) за нуждите на Катедра по биология при МФ към МУ-

София, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм – ръководител на Катедра по 

биология към МУ-София 

Проф. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм – Катедра по биология към МУ-София 

Доц. Майя Дянкова Маркова, дб – Катедра по биология към МУ-София Външни 

членове 

Проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – Катедра по биология, медицинска 

генетика и микробиология при Медицински факултет към СУ„Св. Климент Охридски” 

Доц. Таня Топузова-Христова, дб – Катедра по цитология, хистология и ембриология 

при Биологически факултет към СУ„Св. Климент Охридски” 

Резервни членове 

Доц. Стефка Методиева Делимитрева, дб – Катедра по биология към МУ-София 

Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дб – секция „Молекулярна имунология”, 

Институт по биология и имунология на размножаването към БАН – външен член 

Технически сътрудник – ас. Владислав Лазаров. 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по гастроентерология за 

нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база Клиника по 

гастроентерология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, обнародван в ДВ бр. 

67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм – началник на Клиника по 

гастроентерология към Клиничен център по гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – преподавател в Клиника по 

гастроентерология при УМБАЛ „Св. Иван Рилски” към МУ-София 

Проф. д-р Диана Василева Стефанова-Петрова, дм – Клиника по пропедевтика на 

вътрешните болести при УМБАЛ „Александровска” към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, Клиника по гастроентерология към ВМИ-Плевен  

Доц. д-р Димитър Василев Таков, дмн – ръководител на Катедра по гастроентерология 

и хепатология и жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и трансплантология 

към ВМА 

Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дмн – завеждащ Клиника по гастроентерология 

към МИ-МВР-София 

Резервни членове 

Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – Клиника по гастроетерология при УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски” към МУ-София 

Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, дм – Катедра по вътрешни болести при 

УМБАЛ „Св. Марина“ – към МУ-Варна – външен член 
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Технически сътрудник: Снежина Иванова. 

 

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

нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести – Детско очно 

отделение към УМБАЛ „Александровска”, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

МУ-София 

Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм – Катедра по офталмология към МУ-София  

Външни членове 

Доц. д-р Андрей Димитров Андреев, дм – Транспортна болница 

Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – ВМА София 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

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

за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ 

„Александровска”, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

МУ-София 

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

Външни членове 

Доц. д-р Анета Луканова Мишева, дм – УМБАЛ „Св.Анна” 

Доц. д-р Андрей Димитров Андреев, дм – Транспортна болница 

Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – ВМА София 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Руска Вълчева Христова – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

 

11. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по кардиология за нуждите 

на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ 

„Александровска”, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска-Къдрева, дм – Катедра по вътрешни болести към 

МУ-София 

Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн – Клиника по кардиология, УБ „Лозенец” 

Доц. д-р Добрин Йотков Василев, дм – Клиника по кардиология, УМБАЛ 

„Александровска” 

Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – Клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София, УМБАЛ „Александровска” 

Външни членове 

Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – Клиника по кардиология, 

пулмология и ревматология УМБАЛ „Георги Странски”-Плевен 

Доц. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм – Военномедицинска академия 

Доц. д-р Иван Томов Груев, дм – Национална многопрофилна транспортна болница –

София. 
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Резервни членове 

Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – Клиника по кардиология, МУ-Пловдив, 

УМБАЛ „Свети Георги” – външен член 

Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

към МУ-София, УМБАЛ „Александровска”. 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

 

12. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по медицинска радиология 

и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) за нуждите на Катедра по 

образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ 

„Александровска”, обнародван в ДВ бр. 67/ 01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – ръководител на Катедра по образна 

диагностика към МУ-София 

Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн – Катедра по неврология към МУ-София, 

УМБАЛ „Александровска” 

Външни членове 

Проф. д-р Любомир Асенов Дянков, дмн – пенсионер  

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – ръководител на Катедра по образна диагностика 

към МУ-Плевен 

Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм – СБСМ „Пирогов” 

Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм – ВМА  

Доц. д-р Мария Георгиева Манова, дм – Катера по неврология към МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм – Катедра по обрана диагностика към МУ-

София 

Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм – Катедра по образна диагностика към МУ 

Пловдив – външен член 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

 

13. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по сърдечно-

съдова хирургия за нуждите на Катедра по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника 

по съдова хирургия при УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 78/09.10.2015 

г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Боян Станиславов Баев, дм –  УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дм –  Катедра по сърдечно-съдова хирургия към 

МУ-София 

Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн –  пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год., Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

Външни членове 

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

Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, дм – УМБАЛ „Георги Странски” – Плевен  

Резервни членове 

Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм –  Катедра по сърдечно-съдова хирургия към МУ-

София 

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

Технически сътрудник: Милена Ангелова Маркова. 
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14. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по кардиология за 

нуждите на Катедра по обща медицина при УМБАЛ „Света Анна“, обнародван в ДВ бр. 

67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Румяна Събчева Търновска-Къдрева, дмн –Катедра по Вътрешни болести 

към МУ-София 

Проф. д-р Юлия Борисова Джоргова - Македонска, дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия към МУ-София, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Екатерина” 

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-София, 

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Външни членове 

Проф. д-р Снежанка Томова Тишева - Господинова, дмн – Катедра кардиология, 

пулмология и ендокринология към МУ-Плевен 

Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – Първа Катедра по вътрешни болести към МУ-

Пловдив, Клиника по кардиология 

Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Света 

Анна”, София 

Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – Клиника по кардиология, УМБАЛ „Света 

Анна”, София 

Резервни членове 

Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, дм – МУ-Варна –външен член 

Технически сътрудник: Димка Костова. 

 

15. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по eпидемиология за 

нуждите на Катедра по епидемиология, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсионер, по-малко от 5 год. 

Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм – Ръководител на Катедра по хигиена и 

екология към МУ-София 

Проф. Фанка Тошева Рибарова, дб – пенсионер по-малко от 5 год. 

Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – Катедра по епидемиология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Вилиям Симеонов Монев, дм – пенсионер 

Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм – Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – ВМА София – външен член. 

Технически секретар: Илиана Павлова 

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

за нуждите на Катедра по епидемиология, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсионер, по-малко от 5 год. 

Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – Ръководител на Катедра по епидемиология 

към МУ-София 
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Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – Катедра по епидемиология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Вилиям Симеонов Монев, дм – пенсионер 

Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – ВМА София – външен член. 

Технически секретар: Аделина Павлова 

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

за нуждите на Катедра по неврохирургия, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн – Ръководител на Катедра по неврохирургия към 

МУ-София 

Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм – Катедра по неврохирургия към МУ-София  

Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм – Катедра по неврохирургия към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Кирил Василев Романски, дмн – Клиника по неврохирургия към УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски” ЕАД 

Доц. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски” ЕАД 

Резервни членове 

Доц. д-р Румен Владимиров Попов, дм – Катедра по неврохирургия към МУ-София  

Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн – Клиника по неврохирургия към 

УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД – външен член. 

Технически секретар: Атанаска Борисова Илиева 

 

18. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по урология за нуждите на 

Катедра по спешна медицина, обнародван в ДВ бр. 78/09.10.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-София 

Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн – Катедра по урология към МУ-София  

Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-

София  

Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн – Катедра по медицинска микробиология 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Ботьо Иванов Зозиков, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм – БМА, уролог 

Проф. д-р Александър Иванов Хинев, дм – ръководител на Клиника по урология при 

УМБАЛ „Св. Марина” – Варна 

Резервни членове 

Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн – Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София  

Доц. д-р Ангел Владимиров Банчев, дм – пенсионер – външен член. 

Технически секретар: Боряна Тодорова Тодорова 

 

19. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по психиатрия за 

нуждите на Катедра по психиатрия на база Първа психиатрична клиника към 

УМБАЛНП „Св. Наум“, обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 
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Вътрешни членове 

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

МУ-София 

Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм – Катедра по психиатрия към МУ-София 

Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн – Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн – Катедра по психиатрия към МУ-

Пловдив 

Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, дм – Катедра по психиатрия към МУ-

Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм – Катедра по психиатрия към МУ-София 

Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн – Катедра по психиатрия към МУ-Пловдив 

–външен член 

Технически сътрудник: Снежина Тачева. 

ІV. ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА  ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на 

Д-р Добромир Иванов Танев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

вътрешни болести, определена е дата за официална защита 17.11.2015 г., със заповед  

№ РК36 -1806/11.09.2015г. - да бъде променена на 24.11.2015 г., поради отсъствие на 

член от журито. 

 

V. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

 

1. Светла Тодорова Николова, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. Алексей Славков Савов, дб – Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София – напуснал катедрата преди по-малко от 5 год. 

3. Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев , дбн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Емил Георгиев Симеонов, дмн – пенсиониран преподавател повече от 

5 год., /външен член/; 

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

преподавател повече от 5 год., /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн – Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. 

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

биология – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Бурова. 

Дата на защита: 24.02.2016 г. 

 

2. Д-р Атанаска Илиева Георгиева, редовен докторант към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, отчислен с право на защита с промяна на 

научното направление от 4.3. „Биологически науки” на 7.1. „Медицина” и промяна на 
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тема от „Имуногенетични фактори свързани с отговора на лечение при хронични 

инфекции с хепатит В” на „Проучване на имуногенетични маркери свързани с 

протичането на хепатит В вирусна инфекция”. 

Състав на научно жури: 

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

клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София; Клиника по 

клинична  имунология, УМБАЛ „Александровска”; 

2. Проф. д-р Константин Георгиев Чернев, дмн – УМБАЛ „Софиямед”; 

3. Проф. Мариана Атанасова Мурджева – Катедра по микробиология и имунология 

към МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Акад. Проф. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – завеждащ Отдел по 

имунология и алергология към НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – Клиника по инфекциозни болести на 

ВМА, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. Анастасия Петрова Михайлова – Катедра  по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София; Клиника по клинична имунология при 

УМБАЛ „Александровска”; 

2. Доц. д-р Красимира Спасова Халачева – Катедра по молекулярна биология, 

имунология и медицинска генетика към МФ на Тракийски университет, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Цветелин Иванов Луканов. 

Дата на защита: 25.02.2016 г. 

 

3. Д-р Николай Стоянов Кръстев, докторант на самостоятелна подготовка  към Катедра 

по анатомия, хистология и ембриология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова- Палова, дм – Ръководител на Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология при МФ на МУ- София 

2. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология при МФ на МУ- София  

3. Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн – пенсионер /външен член/; 

4. Проф. д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – пенсионер /външен член/; 

5. Проф. д-р Нина  Недева Атанасова, дмн – ИЕМПАМ-БАН- София /външен 

член/. 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ- София 

2. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова - Празникова, дмн –  Пета УМБАЛ- 

София /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

Дата на защита: 22.01.2016 г. 

 

VІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

 

1. Д-р Жулиета Заркова Христова-Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Състав на научно жури: 

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

клинична имунология към МУ-София 
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2. Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 

5 г., Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

3. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дм – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III”, /външен член/; 

4. Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн – Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София 

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

/външен член/ 

Технически сътрудник – д-р Десислава Миткова Циканделова. 

Дата на защита: 28.01.2016 г. 

 

2. Д-р Панайот Панайотов Танчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по ортопедия и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

2. Доц. д-р Пламен Славов Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Румен Трифонов Златев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Асен Георгиев Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 

Дата на защита: 11.12.2015 г. 

 

3. Д-р Ели Владиславова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по ортопедия и травматология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Диян Енчев Милушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Димитър Иванов Райков, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – Катедра по ортопедия и травматология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Иванов Кехайов. 
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Дата на защита: 11.12.2015 г. 

 

4. Д-р Евгени Витков Меков, редовен докторант към Клиничен център по белодробни 

болести. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Янина Георгиева Славова – Маринова, дм – Клиничен  център по 

белодробни болести към МУ-София 

2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм – Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести към МУ-София 

3. Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

4. Доц. д-р Диана Петкова Господинова – Вълкова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – Болница Токуда, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – Клиничен център по белодробни 

болести към МУ-София 

2. Доц. д-р Благой Иванов Маринов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Нели Петрова. 

Дата на защита: 09.12.2015 г. 

 

5. Д-р Милка Иванова Дикова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

педиатрия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

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

МУ-София 

3. Проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм – Национална кардиологична 

болница, /външен член/; 

5. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

2. Доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 14.12.2015 г. 

 

6. Д-р Михаела Владимирова Сергеева, редовен докторант към Катедра по неврология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн – Катедра по неврология към МУ-София 

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

към МУ-София 

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсиониран преподавател повече от 

5 год, /външен член/; 

4. Доц. д-р Красимир Розенов Генов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Дорина Иванова Петрова, дмн – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – Катедра по неврология към МУ-София 

2. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм – пенсиониран преподавател повече от 

5 год. /външен член/. 
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Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 14.01.2016 г. 

 

7. Д-р Божидар Цветанов Томов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по вътрешни болести. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р Йордан Георгиев Генов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

3. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

Технически сътрудник – Веселка Стоименова. 

Дата на защита: 22.01.2016 г. 

 

8. Д-р Кирил Благоев Младенов, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен 

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. 

Състав на научно жури: 

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

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Дойчин Николаев Минчев, дмн – Клиничен център по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Николай Иванов Пешев, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 

год., /външен член/; 

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

към НСБАЛО -София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Павел Христов Бочев, дм – УМБАЛ „Св. Марина”-Варна, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Тошко Златев Петров, дм – Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София. 

2. Проф. д-р Донка Петкова Василева, дмн – началник на отделение по нуклеарна 

медицина към НСБАЛХЗ – ЕАД /външен член/. 

Технически сътрудник – Аделина Миткова Петрова. 

Дата на защита: 12.01.2016 г. 

 

9. Д-р Наталия Йорданова Стоева, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по белодробни болести. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Росен Емилов Петков, дм – Клиничен център по белодробни болести 

към МУ-София, научен ръководител на докторанта; 

2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – ръководител на Клиничен 

център по белодробни болести към МУ-София; 
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3. Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – Клиника по вътрешни болести, 

пулмология, фтизиатрия и клинична алергология към МИ на МВР, /външен 

член/; 

4. Доц. д- р Галина Кирова-Недялкова, дм – началник на Клиника по образна 

диагностика към МБАЛ „Токуда Болница София”, /външен член/; 

5. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – началник на „Клиника по пневмология и 

фтизиатрия – Проф. д-р Стефан Тодоров”,УМБАЛ Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм – Клиника по пропедевтика на 

вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска”. 

2. Доц. д-р Благой Иванов Маринов, дм – Катедра по патофизиология към МУ-

Плевен /външен член/. 

Технически сътрудник – Нели Петрова. 

Дата на защита: 14.01.2016 г. 

 

10. Д-р Кремена Огнянова Петрова, редовен докторант към Катедра по офталмология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – ръководител на Катедра по 

офталмология; 

2. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм – Катедра по офталмология; 

3. Доц. д-р Наталия Христова Петкова – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р Валентина Георгиева Златева, дм – пенсионер, /външен член/. 

Технически сътрудник – Красимира Славова. 

Дата на защита: 22.01.2016 г. 

 

11. Д-р Емилия Илиева Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по епидемиология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – Катедра по епидемиология; 

2. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсионер; 

3. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – Ръководител на Катедра по 

епидемиология. 

2. Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – ВМА-София, /външен член/. 

Технически сътрудник – Илияна Павлова. 

Дата на защита: 11.03.2016 г. 

 

12. Д-р Цветанка Величкова Минчева, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по епидемиология. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – Ръководител на Катедра по 

епидемиология. 

2. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм – пенсионер; 
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3. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм – Катедра по епидемиология; 

2. Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм – ВМА-София, /външен член/. 

Технически сътрудник – Аделина Павлова. 

Дата на защита: 11.03.2016 г. 

 

13. Д-р Иван Ангелов Щърбанов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн – СБАЛДОХЗ-София 

2. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

3. Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р Никола Георгиев Григоров, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Драган Георгиев Бобев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Ръководител на Катедра по 

педиатрия; 

2. Доц. д-р Добрин Николов Константинов, дм – СБАЛДОХЗ-София, /външен 

член/. 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 17.12.2015 г. 

 

14. Д-р Силвия Петрова Скелина, редовен докторант към Катедра по неврология. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – ръководител на Катедра по 

неврология към МУ-София 

2. Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 

5 год. 

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсиониран преподавател повече от 

5 год, /външен член/; 

4. Доц. д-р Людмил Димитров Йорданов-Мавлов, дмн – пенсионер повече от 5 

год., /външен член/; 

5. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн – пенсионер повече от 5 год., /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм – пенсиониран преподавател повече от 

5 год. /външен член/. 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 07.01.2016 г. 

 

15. Д-р Сашо Коста Дохчев, задочен докторант към Катедра по урология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн – Катедра по урология към МУ-София 

2. Проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн – Катедра по урология към МУ-София 
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3. Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – 

Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р Славчо Кънчев Иванов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО ЕАД, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Красимир Прлоданов Янев, дм – Катедра по урология към МУ- 

София 

2. Доц. д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА - София /външен член/; 

Технически сътрудник – Александър Иванов Тимев. 

Дата на защита: 29.01.2016 г. 

 

VІІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Адиле Акифова Мухтарова– редовен докторант  към Катедра по медицинска 

микробиология 

Докторска програма: Микробиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.79 

Изпит по английски език: много добър 5.00 

Тема: „Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати 

Streptococcus pyogenes” 

Научен ръководител: Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм 

База: Катедра по медицинска микробиология  

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

- Д-р Евгени Ваньов Шарков– редовен докторант  към Катедра по обща и 

оперативна хирургия 

Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Пластични операции за контуриране на тялото при пациенти с наднормено тегло 

и след масивно отслабване” 

Научен ръководител: Доц. д-р Роман Кирилов Романски, дм 

База: Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ 

„Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

-  Д-р Атанас Асенов Златев – асистент към Клиничен център по белодробни 

болести 

Тема: ”Клинико-диагностични проблеми при белодробната туберкулоза”. 

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

База: База 2 – ІІІ-та Клиника на УСБАЛББ „Св. София” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Белодробни болести 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.   

- Д-р Александър Асенов Илиев – асистент към Катедра по анатомия, 

хистология и ембринология 

Тема:”Постнатални промени в миокарда при нормотензивни и спонтанно 

хипертензивни плъхове. Хистологично и имунохистохимично изследване”. 

Научни ръководители:  доц. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм и доц. д-р Лазар Желев 

Славов, дм 

База: Катедра по анатомия, хистология и ембринология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.   

- Д-р Васил Венциславов Василев – асистент към Клиничен център по 

нефрология 

Тема:”Автоантитела срещу компоненти на комплемента при пациенти с лупусна 

нефропатия”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм 

База: Клиника по нефрология при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

- Ирина Вълчева Чакърова – асистент към Катедра по биология 

Тема:”Вариации на хроматиновите, тубулиновите и актиновите структури в in vitro 

култивирани и овулирани миши овоцити от аутбредни мишки, две инбредни линии и 

техните F1 хибриди”. 

Научни ръководители: Доц. д-р Стефка Методиева Делимитрева, дб и Доц. Майя 

Дянкова Маркова, дб 

База: Катедра по биология 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Ембриология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  

- Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева – лекар-асистент към Катедра по 

дерматология и венерология 

Тема:”Имунохистомични изследвания на експресията на KINDLIN 1 и KINDLIN 2 при 

немеланомни кожни тумори”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Снежина Георгиева Василева, дм 

База: Клиника по кожни и венерически болести при УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет  

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 
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- Д-р Евелина Светлозарова Хараланова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия, за срок от шест месеца поради забавяне на събирането на данни и 

необходимост от статистическа обработка и анализ на получените резултати, считано 

от 03.12.2015 г. 

- Д-р Снежина Михайлова Лазова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, 

за срок от шест месеца поради забавяне на събирането на данни и необходимост от 

допълнително време за оформянето на дисертационния труд, считано от 02.10.2015 г. 

- Д-р Констанца Красимирова Нейкова – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология за срок от една година поради затруднение на събирането на 

случаи и необходимост от допълнително време за обработване на получените клинични 

резултати, считано от 04.01.2016 г. 

- Анна Руменова Загорска – редовен докторант към Катедра по медицинска 

физика и биофизика за срок от една година поради промяна на научния ръководител и 

темата на докторантурата, както и спечелен проект „Млад изследовател”, резултатите 

от който ще допълнят докторантурата, считано от 16.04.2016 г. 

 

4. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Евелина Светлозарова Хараланова – редовен докторант към Катедра по 

психиатрия от „Афективни и психомоторни нарушения при биполярно афективно 

разстройство” на „Афективна и социално-когнитивна дисрегулация при шизофрения”. 

 - Д-р Калина Динкова Тумангелова-Юзеир – редовен докторант към Катедра по 

клинична лаборатория и клинична имунология от „Регулаторни клетки при 

имуномедиирани болести” на „Изолиране, култивиране и характеристика на клетките 

от Глиобластома мултиформе”. 

- Д-р Милка Иванова Дикова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по педиатрия от тема: „Общи и специфични фактори, формиращи педиатричната 

предоперативна оценка при деца със скелетни дисплазии за планова оперативна 

хирургия” на тема „Общи и специфични фактори, формиращи педиатричната 

предоперативна оценка при деца със скелетни дисплазии за планова ортопедична 

хирургия”. 

- Д-р Жулиета Заркова Христова-Димитрова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология от тема 

„Аналитична надежност на методи за определяне на NGAIL, KIM-1, IL-18 в урина и 

клиничното им значение за оценка на риска от развитие на остро бъбречно увреждане” 

на тема „Аналитична надежност на методи за определяне на NGAIL, KIM-1, IL-18 в 

урина и клиничното им значение за ранна оценка на риска от развитие на остро 

бъбречно увреждане” . 

 

  5. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на д-р Радослав Славчев Тодоров  – 

задочен докторант към Катедра по обща и оперативна хирургия считано от 16.03.15 г. 

 

6. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ 

- Д-р Стефан Владо Петровски  – задочен докторант към Катедра по обща и оперативна 

хирургия считано от 27.10.2015 г. 

 

       7. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Емануела Цветкова Захариева –

задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок от 2 години поради 

излизане в отпуск по майчинство, считано от 05.10.2015 г. 
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        8. УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ДОКТОРАНТУРА на д-р Наталия 

Николаева Габровска – редовен докторант към Клиничен център по белодробни 

болести, за срок от 1 месец поради заболяване на детето й, считано от 01.10.2015 г. 

 

   9. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Марина Иванова Борисова – редовен докторант към Катедра по 

неврология,  която е назначена на трудов договор като лекар-специализант от  

01.09.2015 г. 

- Д-р Теодора Руменова Танева – редовен докторант към Катедра по психиатрия,  

която е назначена на трудов договор като лекар от  05.10.2015 г. 

- Д-р Петя Николаева Ганова – редовен докторант към Катедра по неврология, 

която е назначена на трудов договор като лекар към МБАЛ Добрич от  

03.08.2015 г. 

 

10. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  

-   Д-р Виолета Василева Грудева –докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедрата по образна диагностика, научният ръководител Доц. д-р Веселка Василева 

Стойнова, дм да бъде заменен с Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм. 

- Д-р Албена Венциславова Симеонова – редовен докторант към Катедрата по 

офталмология, научният ръководител Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм да бъде 

заменен с Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм. 

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

офталмология, научният ръководител Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм да бъде 

заменен с Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм. 

 

11. ФС РАЗКРИВА ПРОЦЕДУРА за защита на дисертационен труд за 

придобиване на НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”, на основание чл. 95 от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в МУ-София, на Проф. Д-р Димитър Георгиев Петков, дм, преподавател 

към Катедра по сърдечно-съдова хирургия, с тема на дисертационния труд: 

„Хирургично лечение на терминалната сърдечна недостатъчност”. Средствата за 

защитата на дисертационния труд са за сметка на Медицински факултет. 

 

12. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Спиридон Алексиев Спиридонов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Възстановяване от тежка психична болест и 

обслужването в хронични институции: характеристики, предиктивни фактори и добра 

практика”. 

Дата на защитата: 18.09.2015 г. 

- Д-р Румяна Николова Кузманова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Нежелани лекарствени ефекти при лечение с 

антиепилептични медикаменти – значение за терапевтичния подход и влияние върху 

качеството на живот при пациенти с епилепсия”. 
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Дата на защитата: 29.09.2015 г. 

 

13. ЗАЩИТИЛ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НС ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ: 

       -  Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дм. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Имунология. 

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

Тема на дисертационния труд: „Периферна имунна супресия осъществявана от 

мезенхимни стволови клетки”. 

Дата на защитата: 27.10.2015 г. 

VІІІ. ФС предлага на АС: 

1. Да се преименува катедрата по психиатрия на Катедра по  психиатрия и 

медицинска психология; 

2. За студенти първи курс в Медицински факултет от настоящата учебна 

година-летен семестър   дисциплината „Студентски спорт” да бъде 

редуцирана от три на два семестъра (І и ІІ) по 30 часа, а от ІІ до VІ курс 

студентите да имат право на избираем курс по спорт, което ще им носи 1 

кредит. ЦЕОФВС се задължават да обявяват избираемите курсове в началото 

на учебната година. 

 

ІХ. ФС не разрешава на д-р Димитър Орманов продължаване на неплатения 

отпуск с още една година с 21 „Не” и 2 „Да” от 23 гласували. 

 

Х. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните нови асистентски 

конкурси: 

1. За катедра по ортопедия и травматология – трима главни асистенти: един – на 

база УСБАЛО”Проф. Б. Бойчев” и двама – на база УМБАЛ”Царица Йоанна-

ИСУЛ”; 

2. За Клиничен център по диализа – двама асистенти на база 

УМБАЛ”Александровска”; 

3. За Катедра по психиатрия - двама асистенти на база УМБАЛ”Александровска”; 

4. За Катедра по ССХ - двама асистенти на база УМБАЛ”Св. Екатерина”; 

5. За Катедра по анестезиология и интензивно лечение - трима асистенти: един – на 

база СБАЛАГ”Майчин дом”,  един – на база УМБАЛ”Св. Анна” и един – на база 

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

6. За Катедра по спешна медицина – двама асистенти по офталмология и един 

главен асистент по урология на база УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

7. За Катедра по образна диагностика –двама асистенти на база 

УМБАЛ”Александровска”; 

8. За Клиничен център по алергология – двама асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска”; 

9. За КВБ –  двама асистенти по гастроентерология на база УМБАЛ „Св. И. 

Рилски”; един асистент по ендокринология, трима асистенти по кардиология и 

двама асистенти по нефрология - на база УМБАЛ „Александровска”;  

 

ХІ. ФС избира следните хонорувани преподаватели за уч. 2015/16 г.: 

 

1. За клиничен център по гастроентерология – за упр. на бълг. и англ. ез. до 100 уч. 

ч. на преподавател, считано от 25.11.15 г.: 
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- Д-р Емил Вълчев Костадинов 

- Д-р Добромир Йорданов Сотиров 

2. За катедра по ССХ - за обучение на бълг. и англ. ез. общо до 330 уч. ч., считано 

от 14.11.15 г.: 

- Д-р Любослав Игоров Шкварла 

- Д-р Светослав Григоров Димитров 

- Д-р Мирел Петре Терпо 

3. За катедра по педиатрия – за лекции на бълг. и англ. ез. до 200 уч. ч. – доц. 

Димитринка Михайлова Михайлова 

4.  За катедра по АГ – за обучение на бълг. и англ. ез. до 220 уч. ч. на преподавател, 

считано от 30.11.15 г.: 

- Д-р Анна Светославова Мъсева 

- Д-р Венета Радостинова Стойкова 

- Д-р Георги Здравков Димитров 

5. За катедра по мед. генетика - за упр. на бълг. и англ. ез. до 500 уч. ч. на 

преподавател, считано от 29.11.15 г.: 

- Д-р Олга Сергеевна Антонова 

6. За катедра по анатомия и хистология – за упр. на бълг. и англ. ез. до 900 уч. ч. на 

преподавател, считано от 11.11.15 г.: 

- Д-р Ангел Димчев Дандов 

7. За катедра по психиатрия – 600 уч.ч. мед.психология, клин.психол. и изнесено 

обучение – бълг.и англ.език и 500уч.ч СДО: 

- Анита Борисова Ферчева 

- Павлинка Мичева Нанева, Клинични психолози-обучение МФ, ФДМ и СДО и 

- Д-р Катерина Акабалиева - за упр. на бълг. и англ. ез. до 160 уч. ч., считано от 

26.11.15 г. 

8. За катедра по съдебна медицина – за упр. на бълг. и англ. ез. до 270 уч. ч. на 

преподавател, считано от 14.11.15 г.: 

- Д-р Илина Любомирова Брайнова 

- Д-р Теодора Георгиева Кирякова 

9. За катедра по физикална медицина – за упр. на бълг. и англ. ез. до 60 уч. ч. на 

преподавател, считано от 06.01.16 г.: 

- Д-р Юлия Георгиева Илиева 

- Д-р Маринела Асенова Кожухарова 

/обучението по физиотерапия за студенти приключва месец февруари 2016г/ 

10.  За катедра по инфекциозни болести – за упр. на бълг. и англ. ез. до общо 400 уч. 

ч.,   

- Д-р Тома Валериев Томов, считано от 15.11.15 г. 

- Д-р Валери Рангелов Велев, считано от 30.11.15 г. 

11.  За КПВБ – за упр. на бълг. и англ. ез. до 300 /75+225/ уч. ч. на преподавател: 

- Д-р Радослав Георгиев Билюков, считано от 06.01.16 г. 

-  За д-р Евгени Димчов Димчовски /до 25.06.16 г./, д-р Явор Илиев Рангелов /до 

25.06.16 г./ и д-р Ивелина Красимирова Банкова /до 28.11.16 г./ да се предложат за 

утвърждаване като хонорувани преподаватели в края на уч. 2015/16 г., за уч. 2016/17 г.  

12. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – за упр. на бълг. и 

англ. ез. до 200 уч. ч., считано от 14.11.15 г.: 

- Д-р Виктор Емануилов Манолов 

13. За катедра по медицинска микробиология – за упр. на бълг. и англ. ез. до 476 уч. 

ч.: 

- Д-р Даниела Любомирова Атанасова, считано от 09.11.15 г. 
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14. За клиничен център по нуклеарна медицина – за лекции на бълг. и англ. език до 

100 уч. ч. на преподавател: 

- Проф. д-р Ирена Костадинова – нукл. медицина, след изтичане на неплатен отпуск 

- Проф- д-р Татяна Хаджиева – лъчелечение, считано 21.11.2015 г. 

- Проф. д-р Марина Гарчева – нукл. медицина, считано 01.11.2015 г. 

15. За катедра по обща и оперативна хирургия – за упр. на бълг. и англ. ез., считано 

от 30.11.15 г.: 

- Д-р Радослав Славчев Тодоров – до 480 уч. ч. 

- Д-р Елена Росенова Арабаджиева- до 420 уч. ч. 

- Д-р Лилия Росенова Симонова- до 240 уч. ч.    

16. За катедра по неврология – За обучение по ликворология -200ч 

Д-р Валентина Димитрова 

 

 ХІІ. ФС прие предложенията на 5 катедри от МФ и ЦЕОФВС за 26 теми за 

свободно избираеми курсове. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


