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                                                                                             Утвърждавам:  

                                                                                             Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 28.01.2016 г. 

 

І. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

1. Доц. д-р Георги Стефанов Царянски, дм, след решение на научното жури със 

7 положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” в катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база   УМБАЛ”Света Екатерина”. 

2. Доц. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм, след решение на научното жури 

със 7 положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология 

и геронтология на база   УСБАЛЕГ”Акад. Иван Пенчев”. 

3. Гл. ас. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм, след решение на научното жури със 7 

положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Обща хирургия” в клиничен център по 

гастроентерология на база   Клиника по хирургия на УМБАЛ”Царица Йоанна-

ИСУЛ”. 

4. Гл. ас. д-р Венцислав Наков Наков, дм, след решение на научното жури със 7 

положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Гастроентерология” в клиничен център по 

гастроентерология на база   Клиника по гастроентерология на УМБАЛ”Царица 

Йоанна-ИСУЛ”. 

5. Гл. ас. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм, след решение на научното 

жури със 7 положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане 

на академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Кардиология” в катедра по вътрешни болести на база   

Клиника по кардиология на УМБАЛ”Александровска”. 

6. Ас. д-р Дора Константинова Златарева, дм, след решение на научното жури 

със 7 положителни гласа  и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Медицинска радиология и ренгенология (вкл. 

използване на радиоактивни изотопи) ” в катедра по образна диагностика на 

база УМБАЛ”Александровска”. 

7. Гл. ас. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм, след решение на научното 

жури със 7 положителни гласа /в конкурса за две доцентски места участват още 
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двама кандидати: гл. ас. Павлина Гатева – 0 положителни гласа и гл. ас. Теодора 

Ханджиева – 7 положителни гласа/  и мнозинство при гласуването на ФС, за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия) ” 

в катедра по фармакология и токсикология. 

8. Гл. ас. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм, след решение 

на научното жури със 7 положителни гласа /в конкурса за две доцентски места 

участват още двама кандидати: гл. ас. Павлина Гатева – 0 положителни гласа и 

гл. ас. Мирослава Варадинова – 7 положителни гласа/  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. 

фармакотерапия и химиотерапия) ” в катедра по фармакология и токсикология. 

9. Ас. д-р Вяра Петрова Шумналиева-Иванова, 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 „Офталмология” в катедра по офталмология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

10. Ас. д-р Галина Георгиева Димитрова , 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 „Офталмология” в катедра по офталмология на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

11. Ас. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, 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 „Неврохирургия” в катедра по неврохирургия на база   

УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

12. Ас. д-р Илиян Пенчев Петров, 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в катедра по сърдечно-

съдова хирургия на база   УМБАЛ”Света Екатерина”. 

13. Д-р Светослав Тодоров Йовев, 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 „Кардиология” в катедра по сърдечно-съдова хирургия на 

база   УМБАЛ”Света Екатерина”. 

14. Д-р Жейна Влаева Чернева, 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 „Кардиология” в катедра по вътрешни болести на база   

УМБАЛ”Александровска”. 
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15. Д-р Теодора Янева Сиракова, 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 „Кардиология” в катедра по вътрешни болести на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

16. Ас. д-р Светла Ангелова Ангелова, 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 „Епидемиология” в катедра по епидемиология. 

17. Ас. Венера Пантелеева Николова, дб, след решение на научното жури с 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование  7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” в катедра 

по биология. 

18. Д-р Виктор Емануилов Манолов, 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 „Клинична лаборатория” в катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология. 

19. Д-р Силвия Петрова Скелина след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство 

при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в  катедра 

по неврология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

20. Д-р Веселина Тихомирова Грозева след издържан конкурсен изпит,  и 

мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Неврология” в  катедра по неврология на база   УМБАЛНП”Св. Наум”. 

21. Д-р Георги Томов Марков 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 „Офталмология” в  

катедра по офталмология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

22. Д-р Огнян Митков Младенов 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 „Офталмология” в  

катедра по офталмология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

23. Никола Йорданов Младенов 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 „Медицинска биология 

(Биология на човека)” в  катедра по биология. 

24. Д-р Лилия Михайлова Владимирова след издържан конкурсен изпит,  и 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Кардиология” в  катедра по вътрешни болести на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

25. Д-р Красимир Стефанов Петков 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 

„Кардиология” в  катедра по вътрешни болести на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

26. Д-р Константин Савов Гроздев 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 „Обща хирургия” в  

катедра по хирургия на база   УМБАЛ”Александровска”. 

 

ІІ. ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА 

СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Проф. д-р  Стоимен Георгиев Иванов, дмн, кат. по АГ, роден на 09.05.1949 г., за 

трети път  с 24„Да” и 1 „Не” от 25 гласували; 

2. Доц. д-р  Димитър Иванов Калайков, дм, кат. по педиатрия, роден на 21.04.1951 

г., за първи път  с  24„Да” и 1 „Не” от 25 гласували; 

3. Проф. д-р  Мая Минчева Константинова, дмн, кат. по педиатрия, родена на 

01.05.1951 г., за първи път  с  24„Да” и 1 „Не” от 25 гласували; 

4. Проф. д-р  Радослав Александров Гърчев, дмн, кат. по физиология, роден на 

27.08.1950 г., за втори път  с 25 „Да” от 25 гласували; 

5. Проф. д-р  Йорданка Великова Узунова, дмн, кат. по спешна медицина, родена 

на 29.06.1950 г., за втори път  с 25 „Да” от 25 гласували; 

6. Проф. Кирил Любенов Найденов, дх, кат. по медицинска химия и биохимия, 

роден на 27.05.1951 г., за първи път  с 25 „Да” от 25 гласували. 

По трета точка от дневния ред ФС взе следните решения: 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

нуждите на Клиничен център по белодробни болести на База 2 към СБАЛББ „Света 

София“ , обнародван в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. 

Вътрешни членове  

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

болести към МУ-София 

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

болести към МУ-София 

Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - Клиничен център по белодробни болести 

към МУ-София 

Доц. д-р Росен Емилов Петков, дм - Клиничен център по белодробни болести към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дм – МВР болница 

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

Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – МУ-Плевен 
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Резервни членове 

Доц. д-р Пенка Николова Георгиева, дм - Клиничен център по белодробни болести към 

МУ-София 

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

Технически сътрудник: Нели Янкова Петрова. 

 

2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по гастроентерология за 

нуждите на Катедра по вътрешни болести към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ , 

обнародван в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. 

Вътрешни членове  

Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дмн – Клиничен център по 

гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

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

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

Проф. д-р Димитър Таков, дмн – ВМА-София – външен член 

Технически сътрудник: Веселка Стоименова. 

 

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

нуждите на Клиничен център по нефрология към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 98/15.12.2015 г. 

Вътрешни членове  

Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн - Клиничен център по нефрология към МУ-

София 

Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн - Клиничен център по нефрология към МУ-

София 

Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм - Клиничен център по нефрология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – пенсионер 

Доц. д- Валентин Любомиров Мушеков, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева – Лолова, дм – Катедра по нътрешни болести 

към МУ-София 

Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – УМБАЛ „Лозенец“ – външен член 

Технически сътрудник: Силвия Иванова Иванова. 

 

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

за нуждите на Катедра по акушерство и гинекология на база Лаборатория по клинична 

генетика към СБАЛАГ „Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. 

Вътрешни членове  
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Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дбн – Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София 

Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

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

Външни членове 

Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – Болница „Токуда“ 

Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн – МУ-Пловдив 

Проф. д-р христофор Димитров Дишовски, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

Проф. д-р Филип Цонев Куманов, дмн – Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Ани Николаева Бурова. 

 

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

медицина за нуждите на Катедра по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 98/ 15.12.2015 г. 

Вътрешни членове  

Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм - Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ-София 

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм - Катедра по съдебна медицина и деонтология 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсионер 

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

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

Резервен член 

Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, дм МУ-Варна 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

 

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

нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести за лечение на 

болката и неврорехабилитация към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 

88/13.11.2015 г. 

Вътрешни членове  

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 

Проф. д-р Венета Сашова Божинова -Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-

София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсионер 

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

Резервни членове 

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

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив – външен резервен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 
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7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по урология 

/четири места/, за нуждите на Катедра по урология към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 98/15.12.2015 г. 

Вътрешни членове  

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

Проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн - Катедра по урология към МУ-София 

Проф. д-р Славчо Кънчев Иванов, дм – Катедра по спешна медицина към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО - ЕАД 

Доц. д-р Светослав Димитров Николов – ВМА-София 

Резервни членове 

Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм - Катедра по урология към МУ-София 

Технически сътрудник: д-р Владислав Димитров Младенов. 

Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен – 

външен резервен член 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” /две места/ по анатомия, 

хистология и цитология за нуждите на Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология, обнародван в ДВ бр. 98/15.12.2015 г. 

Вътрешни членове  

Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – Палова, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София 

Акад. Владимир Атанасов Овчаров, дмн – Факултет по обществено здраве към към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. д-рВиолета Григорова Бурнева, дмн – ИЕМАМ-БАН – пенсионер 

Доц. д-р Минко Господинов Минков, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, дмн – МУ-Плевен 

Проф. д-р Георги Атанасов Балтаджиев, дмн – МУ-Пловдив - пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм – Тракийски университет – Стара Загора 

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

 

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

медицина за нуждите на Катедра по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 2/ 08.01.2016 г. 

Вътрешни членове  

Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм - Катедра по съдебна медицина и 

деонтология към МУ-София 

Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм - Катедра по съдебна медицина и деонтология 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – пенсионер 

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

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

Резервен член 
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Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, дм МУ-Варна 

Технически сътрудник – Снежана Бончева Савова. 

 

10. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две места/ по 

обща хирургия за нуждите на Клиничен център по гастроентерология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. 

Вътрешни членове  

Акад. 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 Николай Методиев Пенков, дм - Клиничен център по гастроентерология към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие“ 

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

Резервни членове 

Проф. д-р Румен Любенов Пандев, дм - Клиничен център по гастроентерология към 

МУ-София 

Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм – СБАЛО-ЕАД 

Технически сътрудник – Валентина Тодорова Джелепска. 

 

11. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по дерматология и 

венерология /две места/ за нуждите на Катедра по дерматология и венерология към 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 88/ 13.11.2015 г. 

Вътрешни членове  

Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова – Митева, дм – Катедра по дерматология и 

венерология към МУ-София 

Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн – Катедра по клинична лаборатория и 

клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Тодор Александров Попов, дм – Клиничен център по алергология към МУ-

София 

Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн – МУ-Плевен 

Доц. д-р Красимир Станков Киров, дм – СБАЛО-ЕАД 

Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм – УМБАЛ „Александровска“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология към 

МУ-София 

Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, дм – МУ-Плевен – външен член 

Технически сътрудник: Ясна Георгиева Стойчева. 

 

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

нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести за 

пароксизмални състояния  към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 

98/15.12.2015 г. 

Вътрешни членове  

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-

София 
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Проф. д-р Венета Сашова Божинова -Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-

София 

Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсионер 

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

Резервни членове 

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

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив – външен резервен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

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

за нуждите на Катедра по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в 

ДВ бр. 2/08.01.2016 г. 

Вътрешни членове  

Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн - Катедра по неврохирургия към МУ-София 

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

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

Външни членове 

Проф. д-р Кирил Василев Романски, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Доц. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен 

член 

Технически сътрудник: Атанаска Борисова Илиева. 

 

14. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /три места/ по 

обща хирургия за нуждите на Катедра по хирургия към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. 

Вътрешни членове  

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

Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм - Катедра по хирургия към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“  

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

Резервен член 

Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

Технически сътрудник: д-р Константин Савов Гроздев. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1. Д-р Константин Савов Гроздев, редовен докторант към Катедра по хирургия, 

отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-София 

3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие“, /външен член/; 
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4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

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

член/; 

Резервни членове: 

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

към МУ-София 

2. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Веселин Илинов.  

Дата на защита: 07.04.2016 г. 

 

2.Д-р Елена Любчева Павлова, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм - Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София 

3. Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн - МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дмн - МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Светла Илиева Божинова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиев, дм - Катедра по акушерство и гинекология 

към МУ-София 

2. Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова.  

Дата на защита: 14.04.2016 г. 

 

V.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

1.Д-р Александър Асенов Илиев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по анатомия, хистология и ембриология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова - Палова, дмн – Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология към МУ-София 

2. Доц. д-р Лазар Желев Славов, дм – Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към 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. Доц. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/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: 11.03.2016 г. 

 

2. Д-р Александър Петров Кръстанов, редовен докторант към Катедра по урология. 

Състав на научно жури: 
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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. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – СБАЛО ЕАД, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, /външен 

член/; 

Резервен член: 

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

Технически сътрудник – Пламен Димитров Димитров. 

Дата на защита: 25.03.2016 г. 

 

3.Д-р Мариела Борисова Василева, редовен докторант към Катедра по хирургия. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-София 

3. Доц. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – Тракийски университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

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

5. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Радка Петрова Кънева, дб – Катедра по медицинска химея и биохимия към 

МУ-София 

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

член/; 

Технически сътрудник – д-р Васил Маринов Павлов. 

Дата на защита: 24.03.2016 г. 

 

4.Д-р Полина Иванова Митева - Шумналиева, 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 Адриана Кирилова Анадолийска, дмн – пенсиониран преподавател по-

малко от 5 год. към Катедра по педиатрия; 

3. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ – 

Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Александра Захариева Лачева, дм – НЦССЗ – София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – Клиничен център по нефрология към 

МУ-София 

2. Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова, дм - пенсиониран преподавател повече 

от 5 год. към Катедра по педиатрия, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 01.03.2016 г. 

 

5. Д-р Соня Иванова Христова – Чакмакова, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по неврология. 

Състав на научно жури: 
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1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн - Катедра по неврология към 

МУ-София 

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

3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год. , /външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски университет, /външен член/; 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 26.04.2016 г. 

 

VІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Петя Николаева Николова – редовен докторант  към Клиничен център по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Приложение на хибридната образна диагностика” 

Научен ръководител: Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн 

База: Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

- Д-р Виктория Асенова Илиева – задочен докторант  към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.67 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Място на неинвазивната вентилация при лечение на болни с остра дихателна 

недостатъчност” 

Научен ръководител: Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм  

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛББ „Света София” 

ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Силви Емилова Митова-Симинкович – лекар-ординатор  към УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ” за зачисляване към Клиничен център по гастроенетерология 

Тема:”Функционална и биохимична оценка на хроничен панкреатит, панкреасна 

екзокринна и свързаната с нея ендокринна недостатъчност”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм 

База: Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на докторанта.  

- Д-р Петър Ангелов Грибнев – асистент в Катедра по хирургия 

Тема:”Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни 

пътища при лапароскопска холецистектомия”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм 

База: Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска”  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Иван Цветанов Вълков – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, за 

срок от една година поради необходимост от довършване на дисертационния труд и 

публикациите, считано от 18.04.2016 г. 

- Д-р Ралица Валентинова Мекова – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, за срок от една година поради необходимост от събиране на повече пациенти в 

отделни подгрупи и получаване на информативни резултати, считано от 28.03.2016 г. 

 

4. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Жени Йорданова Панайотова  – задочен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология считано от 10.12.2015 г. 

- Д-р Мария Бранимирова Стоянова – редовен докторант към Катедра по психиатрия 

считано от 07.02.2016 г. 

- Д-р Милена Стефкова Пандова – редовен докторант към Катедра по психиатрия 

считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Добромир Йорданов Сотиров – докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по гастроентерология считано от 06.02.2016 г. 

- Д-р Александър Александров Копчев  – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Димитър Стефанов Кочев  – редовен докторант към Катедра по неврология 

считано от 04.01.2016 г. 

 

5. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

-Д-р Весела Иванова Карамишева – задочен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология от „Алтернатива на токолитичната терапия при заплашващо предтерминно 

раждане” на „Оценка на риска и поведение при предтерминно раждане”. 

-Д-р Таня Руменова Цочева – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести от 

„Мястото на контраст усилената ехография в нефрологията” на „Контраст усилената 

ехография на бъбречни тумори”. 

-Д-р Иван Цветанов Вълков – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести от 

„Смесени вирусни инфекции на черния дроб” на „Серумни липиди при хроничен 

хепатит С и връзката им с характера и еволюцията на болестта”. 

-Д-р Даниела Росенова Пенчева – редовен докторант към Катедра по медицинска химия 

и биохимия от „Прогностично и предиктивно значение на нивата на циркулиращи 

туморни клетки при болни с метастазирал карцином на гърдата” на „Съвременни 
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подходи за определяне на молекулярно-генетичните характеристики на рака на гърдата 

в България”. 

-Д-р Димитър Милков Стаматов – задочен докторант към Катедра по педиатрия от 

„Фебрилни гърчове-клинико-физиологичен и генетичен анализ” на „Фенотип-генотип 

корелация при пациенти с идиопатична епилепсия и умствено изоставане на геномно 

секвениране”. 

 

6. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  на : 

-Д-р Цветомир Маринов Маринов- задочен докторант към Катедрата по анестезиология 

и интензивно лечение, научният ръководител Проф. д-р Димитър Драгомиров 

Карадимов, дмн да бъде заменен с Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм. 

 

7. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

-  Д-р Методи Юлиянов Гошев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по съдебна медицина и деонтология, поради продължителния отпуск по болест на 

проф. д-р Станислав Иванов Христов, научен ръководител на докторанта, се предлага 

за втори научен ръководител  доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм. 

- Д-р Александра Ангелова Анастасова – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по съдебна медицина и деонтология, поради продължителния отпуск по болест 

на проф. д-р Станислав Иванов Христов, научен ръководител на докторанта, се 

предлага за втори научен ръководител  доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм. 

- Д-р Даниела Росенова Пенчева – редовен докторант към Катедра по медицинска 

химия и биохимия, предлага се за втори научен ръководител  доц. Радка Петрова 

Кънева, дб. 

 

8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Ния Емилова Семерджиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Половообусловени характеристики на острите 

коронарни синдроми: роля на стероидните хормони, оксидативния стрес и 

възпалението”. 

Дата на защитата: 07.12.2015 г. 

- Д-р Панайот Панайотов Танчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Предоперативно планиране при първично 

ендопротезиране на тазобедрената става”. 

Дата на защитата: 11.12.2015 г. 

- Д-р Евгени Витков Меков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Белодробни болести 

Клиничен център по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Витамин Д дефицит и недостатъчност, захарен диабет и 

метаболитен синдром при хоспитализирани пациенти с ХОББ: честота и зависимост”. 

Дата на защитата: 09.12.2015 г. 

- Д-р Ели Владиславова Иванова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
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Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Клинични и образнодиагностични прогностични белези 

при болест на Legg Calve Perthes”. 

Дата на защитата: 11.12.2015 г. 

-  Д-р Кирил Благоев Младенов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 

Тема на дисертационния труд: „Възможности на статичната сцинтиграфия и 

хибридните образни техники (SPECT/СТ) при диагностиката на някои заболявания на 

щитовидната жлеза“. 

Дата на защитата: 12.01.2016 г. 

- Д-р Николай Стоянов Кръстев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Тема на дисертационния труд: „Имунохистохимично и хистохимично изследване на 

substantia grisea centralis в мъжки и женски плъхове“. 

Дата на защитата: 22.01.2016 г. 

- Д-р Силвия Петрова Скелина. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Проучване на невропсихологичния профил при 

пациенти с Паркинсон плюс синдроми“. 

Дата на защитата: 07.01.2016 г. 

-  Д-р Наталия Йорданова Стоева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Белодробни болести 

Клиничен център по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-епидемиологични характеристики на 

белодробната емболия в зависимост от тромботичния товар”. 

Дата на защитата: 14.01.2016 г. 

 

VІІ. РАЗНИ 

 

1. ФС с мнозинство утвърди избора на проф. д-р Добрин Аврамов  

Свинаров, дмн за ръководител на катедрата по клинична лаборатория и клинична 

имунология. 

 

 2. ФС с мнозинство реши: Обучението по социална медицина да премине изцяло 

във втори курс ( 3-4 семестър). Промяната важи и за ІІ курс на учебната 2016/17 г. 

 

 3. ФС с мнозинство реши и предлага на АС да утвърди следното предложение: 

Студентите от Медицински факултет да могат да отработят пропуснатите 

упражнения като заплащат такса: 

- 30 лв. на академичен час – за български и чуждестранни студенти обучаващи се на 

български език и  

- 60 лв. на академичен час – за чуждестранни студенти обучаващи се на английски език; 
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На преподавателите, преподаващи на български и чуждестранни студенти 

обучаващи се на български език да се заплаща по 20 лв. на академичен час, а на 

преподавателите, преподаващи на чуждестранни студенти обучаващи се на английски 

език – по 30 лв. на академичен час; 

ФС обсъди и предложения пропуснатите часове да се отработват: 

- не по-късно от 1 ноември – за семестриалните дисциплина и 

- не по-късно от началото на последната трета от цикъла – за цикличните дисциплини. 

 

4. ФС с мнозинство реши и предлага на АС допълнение към  

Приложение 1 на ПУРПНСЗАДМУ-София, както следва: 

Да бъдат включени специалностите – «Анатомия, хистология и цитология», 

«Физиология на животните и човека» и «Микробиология» и под шифър 4.3. 

Биологически науки. 

 

5.   ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

- Един доцент за клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология; 

-  Двама главни асистенти за катедрата по анатомия, хистология и цитология; 

- Един главен асистент по имунология за катедрата по клинична лаборатория и 

клинична имунология на база УМБАЛ «Св. Иван Рилски»; 

- Двама асистенти за катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ «Св. Иван 

Рилски»; 

-  Един асистент за катедрата по педиатрия на база СБАЛДБ «Проф. д-р Иван Митев»; 

-  Трима асистенти за катедрата по медицинска генетика. 

 

6. ФС прие в длъжностните характеристики за главен асистент,  

доцент и професор в частта «Изисквания за заемане на длъжността» да присъства 

следния текст: «съгласно изискванията на ПУРПНСЗАМУ-София, съответните 

приложения към него, касаещи длъжността, ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ» а към т.3 

«Научна степен» текста да бъде – Доктор по докторска програма в съответствие с 

Приложение 1а на ПУРПНСЗАМУ-София. В зависимост от спецификата на 

предклиничните и клинични катедри да има два типа длъжностни характеристики за 

трите вида преподавателски длъжности. 

 

7.  ФС избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2015/16 г.: 

 

1. За катедра по хирургия: 

- Д-р Васил Маринов Павлов - за упр. на бълг. ез. (СДО)до 200 уч. ч. и упр. на 

англ. ез. до 180 уч. ч. 

- д-р Свилен Иванов Маслянков - за упр. на бълг. ез. (СДО)до 200 уч. ч. и упр. на 

англ. ез. до 180 уч. ч. , считано от 20.04.2016 г. 

- д-р Илия Феодоров Фидошев- за упр. на бълг. ез. (СДО)до 200 уч. ч. и упр. на 

англ. ез. до 180 уч. ч. , считано от 12.04.2016 г. 

- д-р Мариела Борисова Василева - за упр. на англ. ез. до 180 уч. ч. 

- д-р Набил Хаят Неко - за упр. на англ. ез. до 180 уч. ч. 

- д-р Владимир Костатинов Нейчев - за упр. на англ. ез. до 180 уч. ч. 

 

2. За катедра по медицинска микробиология: 

-   д-р Галина Мильова Гергова - за упр. на бълг. ез. до 470 уч. ч., считано от 

15.03.2016 г. 
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3. За катедра по неврохирургия – за допълнителен граждански договор: 

- д-р Христо Стефанов Рангелов – за лекции на бълг. ез. до 10 уч. ч. и упр. на 

бълг. ез. до 64 уч.ч. в периода 26.01-29.02.2016 г. 

 

4. За катедра по клинична фармакология и терапия: 

- Д-р Бисерка Младенова Страхилова – за упр. на бълг. и англ. ез. общо до 150 уч. 

ч. 

 

5. За катедра по физиология: 

- Петя Павлова Маркова, дб – за упр. на бълг. ез. до 240 уч. ч. 

 

6. За катедра по анатомия, хистология и ембринология: 

- Д-р Александър Асенов Илиев – за упр. на бълг. и англ. ез. до 300 уч. ч., считано 

от 06.02.2016 г. 

 

8.    Разрешения за едногодишен неплатен отпуск на преподаватели: 

1. Във връзка с доклад на проф. Н. Бояджиева, ръководител на катедра по 

фармакология и токсикология в отговор на молба от доц. д-р Цветанка Петрова 

Маркова с искане на неплатен отпуск от една година ФС гласува с мнозинство и 

реши: 

Не разрешава една година неплатен отпуск на доц. д-р Цветанка Петрова 

Маркова, преподавател в катедра по фармакология и токсикология. 

 

9. Преместване на преподавател от една катедра по МФ в друга, съгл. чл. 87, 

т.5 от Правилник за устройството и дейността на МУ-София: 

1. ФС с мнозинство гласува доц. д-р Андриан Орлинов Тонев да бъде прехвърлен 

от състава на катедра по ССХ в катедра по урология на свободно щатно място на 

катедрата по урология. 

 

 

Протоколирал:                                              

Я. Стойчева                                                 

 

 

 


