
 

                                                                     Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 03.12.2015 г. 

 

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

1. Д-р Веселка Стефанова Джамбазова 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 „Професионални заболявания” в  Център по професионални 

болести на база УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

 

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  Майда Тихолова Митова, дм, кат. по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина, родена на 21.03.1950 

г., за втори път  с 24 „Да” от 24 гласували; 

2. Доц. д-р Денчо Петров Османлиев, дм, кл.ц. по белодробни болести, 

роден на 08.02.1950 г., за втори път  с 24 „Да” от 24 гласували; 

3. Доц. д-р Янина Георгиева Славова, дм, кл.ц. по белодробни болести, 

родена на 26.03.1950 г., за първи път  с 24 „Да” от 24 гласували; 

4. Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, кл.ц. по 

ендокринология и геронтология, родена на 02.05.1949 г., за трети път  

с 24 „Да” от 24 гласували; 

5. Доц. д-р Анелия Кирилова Томова, дм, кл.ц. по ендокринология и 

геронтология, родена на 10.04.1950 г., за втори път  с 24 „Да” от 24 

гласували; 

6. Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дм, кл.ц. по ендокринология и 

геронтология, роден на 12.02.1951 г., за първи път  с 24 „Да” от 24 

гласували; 

7. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм, кат. по неврология, роден на 

28.03.1951 г., за първи път  с 23 „Да” и 1 „Не” от 24 гласували. 

 

  

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

конкурси за преподаватели: 



1. За Клиничен център по  нуклеарна медицина и лъчелечение – един 

доцент на база УМБАЛ”Александровска” и двама асистенти  на база 

УМБАЛ”Св. Иван Рилски”; 

2. За Катедра по пeдиатрия - двама доценти по педатрия - един на база 

УМБАЛ”Александровска” и един - на база СБАЛ”Проф. д-р Иван 

Митев”; 

3. За Катедра по УНГ – един професор на база УМБАЛ”Царица Йоанна 

- ИСУЛ”; 

4. За Катедра по медицинска химия и биохимия – един доцент и един 

главен асистент за сектор „Биохимия”; 

5. За Катедра по неврология – един асистент на база УМБАЛ”Св. 

Наум”. 

6.  За Клиничен център по ендокринология и геронтология – един 

главен асистент на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”. 

 

ІV. ФС Въз основа на доклад от научно жури, ФС предлага на АС да 

признае придобита ОНС „Доктор“  в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина, докторска програма „Неврология” 

на д-р Зорница Ташкова Николова на тема „Обработка на емоционалната 

информация при пациенти с първична цервикална дистония“ от Център за 

системни невронауки към Университета  в гр. Хановер – Германия. 

  

V. Решение на ФС, във връзка с изтичане на четиригодишните 

срочни договори на асистенти в МФ на МУ-София и: 

1. Съгласно законовите разпоредби длъжността „асистент”  

се заема по срочно трудово правоотношение, като в срока на договора, 

асистента е задължен да придобие ОНС „Доктор”, тъй като в противен 

случай нов срочен договор с него не може да бъде сключен. 

2. Не така ясно обаче са формулирани разпоредбите по  

отношение на лице заемащо длъжност асистент, което в срока на договора 

си е придобило ОНС „Доктор”. В нормативните разпоредби няма изрична 

забрана в такава ситуация, при необявяване или неявяване на конкурс за 

„главен асистент”, да се сключи нов срочен трудов договор на длъжност 

асистент. Аргументите в подкрепа на това становище са, че заемането на 

длъжност „главен асистент” от придобилия ОНС”Доктор” асистент е 

негово право, а не задължение, извод който може да се направи от чл. 44, 

ал. 5 от ППЗРАСРБ и чл. 112, ал. 4 от ПУРПНСЗАДМУС. В тези 

разпоредби е използвана думата „може” да се яви на обявен конкурс за 

заемане на длъжност „главен асистент”, което предполага право на избор 

дали и кога асистента да се яви на такъв конкурс.  

3. Освен това разпоредбите на чл. 112, ал. 3 от 

ПУРПНСЗАДМУС и чл. 44, ал. 4 от ППЗРАСРБ, в който е уредена забрана 

за сключване на нов срочен договор се отнася само за лицата на длъжност 



„асистент”, които не са придобили ОНС „Доктор”, тъй като същата е 

разположена непосредствено след разпоредбите, задължаващи асистента 

да придобие научна степен „Доктор” по време на срочното му трудово 

правоотношение. 

  

ФС реши и предлага на АС по отношение на трудовите 

правоотношения на лицата заемащи длъжност „асистент” и придобили 

образователната и научна степен „Доктор” точно уреждане на този въпрос 

в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Медицински университет-София , 

като логично и в съответствие със закона би могло да се приеме, че лицата 

заемащи длъжност „асистент” с придобита ОНС „Доктор”, след 

изтичане на първия договор могат да слючат безсрочен или нов 

срочен трудов договор до следваща атестация на научно-

преподавателски кадри. 

  

VІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРСИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по инфекциозни 

болести за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология 

и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, 

обнародван в ДВ бр. 67/01.09.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Майда Михайлова Тихолова - Митова, дм – Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-

София 

Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова - Червенякова, дмн – Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-

София 

Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм – Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн - НЦЗПБ 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

към МУ-София 

Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – ВМА-София 

Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дмн – МУ-Плевен 

Резервни членове 

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

болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн - НЦЗПБ – външен член 



Технически сътрудник: д-р Тома Валериев Томов. 

 

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

радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) за 

нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и 

медицинска онкология към МБАЛНП „Свети Наум”, обнародван в ДВ 

бр.78/ 09.10.2015 г. 

Вътрешни членове 

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

медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

Проф. д-р Марина Борисова Гарчева - Цачева, дм - Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ-София 

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

медицина към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Антония Денчева Цоневска, дм – СБАЛО – София 

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

от 5 год. 

Проф. д-р Николай Иванов Пешев, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год. 

Резервни членове 

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

МУ-София 

Доц. д-р Донка Василева, дм – НСБАЛХЗ –ЕАД – външен член 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

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

клинична лаборатория за нуждите на Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към УМБАЛ „Александровска“ , обнародван в ДВ 

бр. 88/13.11.2015 г. 

Вътрешин членове  

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

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

и клинична имунология към МУ-София 

Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – Национална кардиологична 

болница 

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



Резервни членове 

Доц. Бисера Димитрова Атанасова, дм - Катедра по клинична лаборатория 

и клинична имунология към МУ-София 

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

многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – външен член 

Технически сътрудник: Мария Василева Костова. 

 

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

професионални болести за нуждите на Център по професионални болести  

към УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, обнародван в ДВ бр.78/ 09.10.2015 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Невена Костова Цачева – Христова, дмн – ФОЗ към МУ-София 

Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – ФОЗ към МУ-София 

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

медицинска екология и хранене към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – ДКЦ „Токуда“ 

Проф. д-р Господинка Радева Пракова, дм – Тракийски университет – 

Стара Загора 

Доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм – Център по професионални болести 

към МУ-София 

Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Зоя Ангелова Белоперкина. 

 

5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по имунология 

за нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

към УМБАЛ „Александровска“ , обнародван в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. 

Вътрешин членове  

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

клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Марта Петрова Николова, дмн – пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год. към Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология към МУ-София 

Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева – Тзавелла, дм – Катедра по 

педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – НЦЗПБ 

Проф. д-р Христо Николаев Куманов, дмн – пенсионер 



Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Красимира Спасова Халачева, дмн - Тракийски университет – 

Стара Загора – външен член 

Технически сътрудник: Цветелин Иванов Луканов. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по педиатрия за 

нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по ендокринология, 

диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”, обнародван в ДВ 

бр.78/ 09.10.2015 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Илиана Атанасова Борисова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

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

София 

Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Доц. д-р Иванка Огнянова Галева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Александър Василев Куртев, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год. 

Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Валентина Иванова Цанева, дмн – МУ-Варна – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

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

кардиология за нуждите на Катедра по спешна медицина на база Клиника 

по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ, 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 

Доц. д-р Елена Тодорова Кинова, дм – Катедра по спешна медицина към 

МУ-София 

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

сърдечно-съдова хирургия към МУ-София 

Външни членове 



Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм – УБ „Лозенец“ 

Проф. д-р Димитър Христов Раев, дм – УМБАЛ „Света Анна“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Арман Шнорк Постаджиан, дм – Катедра по обща медицина към 

МУ-София 

Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна 

транспортна болница „Цар Борис III“ – външен член  

Технически сътрудник: Боряна Тодорова Тодорова. 

 

VІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ” на: 

1. Д-р Анелия Първанова Илиева, дм, в Катедра по патофизиология на тема 

„Инхибиране на ангиотензин и ендотелин конвертиращите ензими и 

ролята им в профилактиката и лечението на микроалбуминурията при 

захарен диабет тип 2“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, 7.1. Медицина, докторска програма „Патофизиология”.    

Предложение за  научно жури: 

1. Доц. д-р Мария Колева Тодорова, дм – Катедра по патофизиология 

към МУ-София 

2. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по 

патофизиология към МУ-София 

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

физиология към МУ-София 

4. Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн – МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

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

член/; 

6. Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

7. Доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм – МУ-Плевен, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

фармакология и токсикология към МУ-София 

2. Доц. д-р Анна Найденова Толекова, дм – Тракийски университет – 

Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иван Красимиров Филипов. 

Дата на защита: 13.05.2016 г. 

 

2. Доц. Албена Първанова Тодорова - Георгиева, дб, в Катедра по 

медицинска химия и биохимия на тема „По следите на мутации в 

човешкия геном. Еволюция на технологиите в молекулярната 

неврогенетика“  в област на висше образование 4. Природни науки, 



математика и информатика, 4.3. Биологически науки, докторска програма 

„Молекулярна биология”. 

Предложение за  научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн - Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 

2. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн - Катедра по неврология 

към МУ-София 

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

неврология към МУ-София 

4. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – Институт по молекулярна 

биология – БАН, /външен член/; 

5. Чл. кор. проф. Георги Христов Русев, дбн – Институт по 

молекулярна биология – БАН, /външен член/; 

6. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн – пенсиониран 

преподавател по-малко от 5 год. към Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, дм – УМБАЛ „д-р Георги 

Странски“ – Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Дангулова. 

Дата на защита: 03.02.2016 г. 

 

VІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

1. Д-р Божана Иванова Найденова - Стоева, задочен докторант към 

Катедра по педиатрия, отчислена с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Иванка Огнянова Галева, дм – Катедра по педиатрия към 

МУ-София 

2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм – Катедра по педиатрия към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Таньо Илиев Шмилев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дмн – МУ-Плевен, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева - Ходжева, дм - МУ-Пловдив, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм – Катедра по педиатрия 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Богдана Василева Клисарска, дм – пенсионер, /външен 

член/; 



Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева.  

Дата на защита: 17.03.2016 г. 

 

 

ІХ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Пламен Димитров Димитров, докторант на самостоятелна 

подготовка 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 

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 Проданов 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. 

 

 

Х. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН 

КОНКУРС 

- Д-р Благовеста Маринова Карашова– редовен докторант  към Катедра по 

педиатрия 

Докторска програма: Педиатрия 

Тема: „Митохондриални болести вследствие на мутации в ядрения геном” 

Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева, дм 

База: Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Георги Владимиров Карамитев– редовен докторант  към Катедра по 

образна диагностика 



Докторска програма: Образна диагностика 

Тема: „Образна диагностика на белодробните заболявания в детска 

възраст” 

Научни ръководители: Проф.д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм и 

проф.д-р Пенка Илиева Переновска, дмн 

База: Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска” 

ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Владислав Владимиров Лазаров – асистент към Катедра по биология 

Тема: ”Хуморален имунен отговор срещу антигени в имунологична 

изолация при пациенти с репродуктивни проблеми ”. 

Научни ръководители: проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - 

Диканарова, дм и проф. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм 

База: Катедра по биология 

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

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Имунология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р Ирена Димитрова Иванова – Началник на клинична лаборатория към 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” за зачисляване към Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология 

Тема:”Меден статус – лабораторни аспекти и клинично приложение при 

някои патологични състояния”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Бисера Димитрова Атанасова, дм  

Научни консултанти: Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчев Трайков, дмн и  

д-р Розана Скуити  от Laboratory of  Neurobiology, Foundation Afar 

Fatebenefratelli, Fatebenefratelli Hospital, Rome, Italy  

База: Клинична лаборатория към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Клинична лаборатория 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 



 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Невена Бранимирова Гергинова – редовен докторант към 

Катедра по вътрешни болести, за срок от една година поради 

необходимост от статистическа обработка на събраните данни, считано от 

03.12.2015 г. 

- Д-р Владислава Миленова Тодорова – редовен докторант към 

Катедра по вътрешни болести, за срок от една година поради 

необходимост от статистическа обработка на събраните данни, считано от 

03.12.2015 г. 

- Д-р Домники Димитриус Анастасиаду – редовен докторант към 

Катедра по дерматология и венерология, за срок от една година поради 

необходимост от довършване на дисертационния труд, считано от 

03.12.2015 г. 

- Д-р Силвия Христова Начева – редовен докторант към Катедра по 

неврология, за срок от една година поради необходимост от статистическа 

обработка на събраните данни, считано от 03.12.2015 г. 

 

        4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на Д-р Галина Огнянова 

Стоянова, редовен докторант към Катедра по неврология, за периода от 

01.10.2015 г. до 13.11.2015 г., поради участие в международна програма и 

обучение. 

 

        5. 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 д-р Шима Мехрабиан - 

Спасова, дм, преподавател към Катедра по неврология, с тема на 

дисертационния труд: „Клинико-генетични проучвания при 

фронтотемпорална деменция и сродни заболявания”. Средствата за 

защитата на дисертационния труд са за сметка на Медицински факултет. 

 

      6. Защитил дисертация за придобиване на ОНС „Доктор”: 

1. Д-р Добромир Иванов Танев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ревматология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на някои хормон-рецепторни 

полиморфизми върху клиничната изява на системния лупус еритематозус 

при жени”. 

Дата на защитата: 24.11.2015 г. 

 



ХІ. ФС утвърди предложение на Комисията за разпределение на 

средствата за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за 

учебно-преподавателската дейност /Протокол № 6/19.11.2015 г./ до 

Ректора на Медицински университет-София с искане за корекция на 

бюджета на Медицински факултет за 2015 г. на стойност 888 000,00 лв. за 

закупуване на масспектрометрична диагностична апаратура -   MALDI-

TOF за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, както и заявка 

за медицинска и друга апаратура на стойност 11447294,56 лв. с ДДС за 

предклиничните и клинични катедри на МФ за 2016 г., като беше 

разпределена както следва: за предклиничните катедри – 1 377 185, 56 лв., 

а за клиничните – 10 070 109, 00 лв. 

 

ХІІ. ФС избра 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.: 

- д-р Цветелина Стайкова Спиридонова. 

 

2. За катедра по урология - за упр. на бълг. и англ. ез. до 200 уч. ч. на 

преподавател: 

-   д-р Александър Иванов Тимев, считано от 30.11.2015 г. 

-   д-р Васил Деанов Василев, считано от 25.11.2015 г. 

 

3. За КВБ – за упр. и СДО до 300 уч. ч.: 

- д-р Фердане Ахмедова Рушидова, считано от 25.11.2015 г. 

 

4. За катедра по АГ – за лекции на бълг. и англ. ез. до 240 уч. ч.: 

- доц. д-р Божидар Николаев Славчев. 

 

5. За катедра по педиатрия – за упр. на бълг. и англ. ез. до 400 уч. ч.: 

- д-р Сирма Милева Димитрова, дм 

 

6. За ЦЕОФВС – за обучението по студентски спорт на групите (първи 

и втори курс), следващи медицина на англ. ез. : 

- ст. пр. Константин Василев. 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

  


