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                                                                      Утвърждавам:  

                                                                      Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 04.04.2016 г. 

 

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

1. Доц. д-р Деян Тонев Желев, 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 „Гастроентерология” в катедра по вътрешни болести на 

база   УМБАЛ”Свети Иван Рилски”. 

2. Доц. д-р Бойчо Василев Ланджов, 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 „Анатомия, хистология и цитология” в катедра по 

анатомия, хистология и ембриология. 

3. Доц. д-р Лазар Желев Славов, 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 „Анатомия, хистология и цитология” в катедра по 

анатомия, хистология и ембриология. 

4. Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, дм, след решение на научното жури със 

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

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

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

научната специалност „Професионални заболявания” в център по 

професионални заболявания на база УМБАЛ”Свети Иван Рилски”. 

5. Гл. ас. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, 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 „Имунология” в катедра по клинична лаборатория и 

клнична имунология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

6. Гл. ас. д-р Валентин Петров Владимиров, 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 „Урология” в катедра по спешна медицина на база   

Отделение по урология и андрология към УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

7. Ас. д-р Михаела Владимирова Сергеева, 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   

УМБАЛНП”Свети Наум”. 
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8. Ас. д-р Румяна Николова Кузманова, 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   

УМБАЛНП”Свети Наум”. 

9. Ас. д-р Теодора Георгиева Кирякова, 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 „Съдебна медицина” в катедра по съдебна медицина и 

деонтология на база   УМБАЛ”Александровска”. 

10. Ас. д-р Цветелина Стайкова Спиридонова, 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 „Обща медицина” в клиничен център по 

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

ИСУЛ”. 

11. Ас. д-р Явор Асенов Николов, 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 „Обща медицина” в клиничен център по 

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

ИСУЛ”. 

12. Ас. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, 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”Свети Иван Рилски”. 

13. Ас. д-р Свилен Иванов Маслянков, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

14. Ас. д-р Васил Маринов Павлов, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база   

УМБАЛ”Александровска”. 

15. Ас. д-р Светослав Йорданов Тошев, 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 „Обща хирургия” в катедра по хирургия на база   

УМБАЛ”Александровска”. 
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16.  Ас. д-р Олга Сергеевна Антонова, 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 „Генетика” в катедра по медицинска генетика. 

17. Д-р Иван Банков Семерджиев 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 спешна медицина на база   УМБАЛСМ”Н. И. Пирогов”. 

18. Д-р Златин Пламенов Пенев 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 „Ортопедия и 

травматология” в  катедра по спешна медицина на база   УМБАЛСМ”Н. И. 

Пирогов”. 

19. Д-р Десислава Иванова Жекова 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 

„Физиология на животните и човека” в  катедра по физиология. 

 

 

ІІ. ФС УТВЪРДИ с мнозинство избрания от катедрения съвет доц. д-р АСЕН РОМАНОВ 

АЛЕКСИЕВ, дм  за Ръководител на Катедра по физикална медицина и рехабилитация. 

 

ІІІ. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

ортопедия и травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология - един 

за база Клиника по костна патология и обща ортопедия към УСБАЛО „Проф. Б. 

Бойчев“ – Горна Баня и един за база Клиника по ортопедия и травматология към 

УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология 

към МУ-София 

Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм  – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

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 

Доц. д-р Маргарита Михайлова Кътева, дм – Болница Софиямед 

Резервен член 

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

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

 

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

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

ембриология, обнародван в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. 
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Вътрешни членове 

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

ембриология към МУ-София 

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

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова – Празникова, дмн – V-та МБАЛ – София 

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

Резервни членове 

Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм – Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Снежана Бончева Савова. 

 

ІV. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ” на:  

Гл. ас. д-р Шима Мехрабиан - Спасова, дм, в Катедра по неврология на тема „Клинико-

генетични проучвания при фронто-темпорална деменция и сродни заболявания“.  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология  

Предложение за  научно жури: 

1. Проф. д-р Евгения Василева Русчева, дмн – Катедра по неврология към МУ-

София 

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

София 

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

МУ-София 

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

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

член/; 

6. Проф. д-р Радослав Иванов Райчев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

7. Доц. д-р Николай Пенчев Никоевски, дмн – пенсиониран преподавател 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 – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Зорница Атанасова Нанова. 

Дата на защита: 15.06.2016 г. 

 

       V.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ НА ДОКТОРАНТИ 

1.Д-р Дарко Панче Арнаудовски, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

интензивно лечение към МУ-София 

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

лечение към МУ-София 

1. Проф. д-р Николай Кирилов Петров, дмн - ВМА-София, /външен член/; 
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2. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ , /външен 

член/; 

3. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

интензивно лечение към МУ-София 

2. Доц. д-р Еленка Кирилова Танева, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 13.09.2016 г. 

 

2.Д-р Десислава Валентинова Нешева, задочен докторант към Катедра по медицинска 

генетика, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн - Катедра по медицинска 

генетика към МУ- София 

2. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год. към Катедра по медицинска генетика към МУ- София,  

3. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

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

член/; 

5. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн - пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм - Катедра по медицинска генетика 

към МУ- София 

2. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб - СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. Сена Карачанак - Янкова. 

Дата на защита: 29.06.2016 г. 

 

3.Д-р Наташа Янкова Янева - Дончева, задочен докторант към Катедра по педиатрия, 

отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Мая Минчева Константинова, дмн - Катедра по педиатрия към МУ- 

София 

2. Доц. д-р Мариана Ценова Маринова, дм - Катедра по педиатрия към МУ- София 

3. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Нарцис Касим Калева, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм - Катедра по педиатрия към МУ- София 

2. Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дм - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 07.06.2016 г. 

 

4.Д-р Добромир Йорданов Сотиров, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по гастроентерология, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

гастроентерология към МУ- София 
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2. Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм - Клиничен център по гастроентерология 

към МУ- София 

3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – МБАЛ „Доверие“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, дм – Първа МБАЛ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – УМБАЛ „Света Марина“- Варна, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм - Клиничен център по 

гастроентерология към МУ- София 

2. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Валентина Тодорова Джелепска. 

Дата на защита: 26.05.2016 г. 

 

5.Д-р Атанас Иванов Сабахов, задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, отчислен с право на защита. 

Състав на научно жури: 

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

интензивно лечение към МУ-София 

2. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн – Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение към МУ-София 

3. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Николай Драганов Младенов, дмн - ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Еленка Кирилова Танева, дм – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

лечение към МУ-София 

2. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Хубавка Светославова Стефанова. 

Дата на защита: 20.09.2015 г. 

 

6.Далия Методиева Кънчева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия, отчислен с право на защита. Поради обстоятелството, че докторантурата е в 

резултат на съвместна дейност между МУ-София и Университета на  Антверпен – 

Белгия, катедрата предлага Състав на 7 членно научно жури: 

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

биохимия към МУ- София 

2. Доц. Албена Кирилова Йорданова, дб – Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ- София 

3. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко – Катедра по педиатрия към МУ- София 

4. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – ИМБ-БАН, /външен член/; 

5. Проф. Севдалин Георгиев Ангелов, дбн - СУ “Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

6. Доц. Венета Любомирова Георгиева-Абаждиева, дб – пенсионер, /външен член/; 

7. Проф. Румяна Силвиева Миронова, дб - ИМБ, БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дмн – Сектор „Център по молекулна 

генетика“ към Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ- София – 

пенсионер 
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2. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб - Институт по физиология на растенията и 

генетика, БАН - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

Дата за официална защита: 01.07.2016 г. 

 

VІ. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ НА 

ДОКТОРАНТИ  

1.Д-р Владимир Асенов Атанасов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по неврохирургия. 

Състав на научно жури: 

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

София 

2. Доц. д-р Асен Венцеславов Бусарски, дм – Катедра по неврохирургия към МУ- 

София 

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

/външен член/; 

4. Доц. д-р Йордан Русев Панов, дм – УМБАЛ „Георги Странски“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Явор Петков Енчев, дмн - УМБАЛ „Света Марина“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Кирил Димчев Георгиев, дм – Катедра по неврохирургия към МУ- 

София 

2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Атанаска Борисова Илиева. 

Дата на защита: 26.09.2016 г. 

 

2.Д-р Ана Пенчева Цакова, задочен докторант към Катедра по фармакология и 

токсикология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ- София 

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

токсикология към МУ- София 

3. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбрев, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 

год., /външен член/; 

4. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева – Кузманова, дмн – МУ-Варна, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дмн – БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ- София 

2. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева - Маринова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Росица Данаилова Методиева. 

Дата на защита: 26.09.2016 г. 

 

3.Д-р Николай Ангелов Халачев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по урология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн - Катедра по урология към МУ- 

София 

2. Доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм - Катедра по урология към МУ- София 
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3. Проф. д-р Илия Петров Салтиров, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Ненчо Петров Смилов, дм – МВР болница, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – Пламен Димитров Димитров. 

Дата на защита: 24.06.2016 г. 

 

4.Д-р Мария Симеонова Гайдарова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ- 

София 

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

МУ- София 

3. Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дм – пенсиониран преподавател 

повече от 5 год., /външен член/; 

4. Доц. д-р Снежинка Славчова Томова, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов, дмн – МБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм - Клиничен център по диализа към 

МУ- София 

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

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 10.06.2016 г. 

 

5.Д-р Албена Любенова Телчарова – Михайловска, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по педиатрия. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, дмн – Катедра по вътрешни болести 

към МУ- София 

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

4. Проф. д-р Владимир Борисов Пилософ, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Росица Герасимова Митрова – Пеева, дм – УБ „Лозенец“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

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

паразитология и тропическа медицина към МУ- София 

2. Доц. д-р Нено Борисов Славков, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Станиславова Анчева. 

Дата на защита: 16.06.2016 г. 

 

6.Д-р Ирена Димитрова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по клинична лаборатория и клинична имунология. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 

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

София 

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

клинична имунология към МУ- София 

3. Проф. д-р Тодорка Здравкова Цветкова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

болница, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

клинична имунология към МУ- София 

2. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дмн – Национална многопрофилна 

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

Технически сътрудник – Анелия Атанасова Венева. 

Дата на защита: 07.06.2016 г. 

 

VІІ. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

- Д-р Яна Тодорова Боянова – асистент към Катедра по вътрешни болести 

Тема:”Методи при оценка на чернодробното увреждане”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн 

Научни консултанти: доц. д-р Асен Ненов Алексиев и доц. д-р Кристиян Де Мей  

База: Катедра по вътрешни болести, Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гастроентерология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Ася Йорданова Асенова – асистент към Катедра по неврология 

Тема:”Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дм 

База: УМБАЛНП „Св. Наум” ЕАД  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Радослав Цветанов Клисуров – асистент към Катедра по фармакология и 

токсикология 

Тема:”Експериментални проучвания на метаболитни ефекти на някои антиепилептични 

лекарства”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн 

База: Катедра по фармокология и токсикология  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на  дисертационния 

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

 

- Д-р Владимир Михайлов Миланов – асистент към Клиничен център по белодробни 

болести 

Тема:”Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберколоза в България за периода 

2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода от лечението”. 

Научни ръководители: Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм  и доц. д-р Донка 

Иванова Стефанова, дм 

База: Клиничен център по белодробни болести 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Белодробни болести 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Неделя Атанасова Щонова-Маринова – лекар невролог в „Пълмед” ООД, гр. 

Пловдив за зачисляване към Катедра по неврология 

Тема:”Значението на психосоциалните рискови фактори при атеросклерозата”. 

Научни ръководители: Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн и проф. д-р 

Лъчезар Начев Гроздински, дмн 

База: УМБАЛ „Александровска” ЕАД  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на докторанта. Дължи такса от 2 000 

лв. на година. 

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

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

за срок от шест месеца поради необходимост от окончателно оформяне на 

дисертационния труд, считано от 02.04.2016 г. 

- Д-р Паулина Йорданова Илиева – задочен докторант към Катедра по неврология, 

за срок от една година поради необходимост от окончателно оформяне на 

дисертационния труд, считано от 15.03.2016 г. 

- Д-р Олга Маринова Ставрева – редовен докторант към Катедра по неврология, 

за срок от една година поради необходимост от статистическа обработка на събраните 

данни и техническо оформление на дисертационния труд, считано от 18.04.2016 г. 

- Д-р Васил Петров Тодоров – задочен докторант към Катедра по неврология, за 

срок от една година поради необходимост от статистическа обработка на събраните 

данни и техническо оформление на дисертационния труд, считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Делян Даринов Овчаров – редовен докторант към Катедра по неврология, за 

срок от една година поради необходимост от статистическа обработка на събраните 

данни, считано от 18.04.2016 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Елена Живкова Пирнарева – редовен докторант към Катедра по акушерство 

и гинекология считано от 10.04.2016 г. и промяна на темата от „Асфикция на плода – 
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кардиографски и ултразвукови методи за диагноза” на „Асфикция при интраутеринна 

ретардация на плода – кардиографски и ултразвукови методи за диагноза”.  

- Д-р Михаела Сашова Димитрова - Младенова – редовен докторант към Катедра 

по педиатрия считано от 10.04.2016 г. и промяна на темата от „Диабетна кетоацидоза и 

кома в детска възраст” на „Диагностика и лечение на пациенти с централен 

преждевременен пубертет”.  

- Д-р Диана Младенова Йорданова – редовен докторант към Катедра по 

акушерство и гинекология считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Рада Маркова Маркова – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по педиатрия считано от 28.05.2016 г. 

- Д-р Ани Валентинова Аройо – редовен докторант към Катедра по педиатрия 

считано от 27.03.2016 г. 

- Д-р Райна Руменова Шентова-Енева – задочен докторант към Катедра по 

педиатрия считано от 28.03.2016 г. 

- Д-р Светлана Ивайлова Стаменова – редовен докторант към Катедра по 

неврология считано от 11.04.2016 г. 

 

4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Д-р Яна Иванова Цветкова – редовен докторант към Клиничен център по нефрология, 

за срок от 2 години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.05.2016 г. 

-  Д-р Пламен Красимиров Кръстев – задочен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия, за срок от 1 години поради семейни причини, считано от 01.04.2016 г. 

-  Д-р Кети Пламенова Вълкова – редовен докторант към Катедра по образна 

диагностика, за срок от 6 месеца поради семейни причини, считано от 31.03.2016 г. 

 

5. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Инна Руменова Попова – редовен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология,  която е избрана за асистент на АС от 22.03.2016 г. 

 

6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Наташа Янкова Янева-Донкова – задочен докторант към Катедра по педиатрия от 

„Диабетна кетоацидоза – кома в детска възраст” на „Диабетна кетоацидоза и кома в 

детска възраст”. 

- Д-р Цветан Кирилов Лазаров – редовен докторант към Катедра по урология от „Живо 

донорство, предизвикателства пред трансплантолога” на „Ретроперитонеални 

оперативни интервенции при заболявания на урогениталната система”. 

 

7. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

- Д-р Анна Валериева Димитрова – редовен докторант към Клиничен център по 

алергология, предлага се за втори научен ръководител  доц. д-р Мария Тончева 

Стаевска, дм. 

 

8. СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  

-   Д-р Михаела Сашова Димитрова – Младенова – редовен докторант към Катедрата по 

педиатрия, научният ръководител Проф. д-р Мая Минчева Константинова, дмн да бъде 

заменен с Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм. 

 

9. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА 
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- Д-р Силвия Борисова Андонова – редовен докторант към Катедра по неврология 

поради решение на Катедрен съвет на Катедрата по неврология от 25.03.2014 г.  

 

- Във връзка с доклад на г-жа Ясна Стойчев, ръководител на сектор „Наука и развитие 

на преподавателските кадри” относно докторантите на МФ, които не са изпълнили в 

срок своите ангажименти по индивидуалния си план и решение на Декански съвет от 

01.04.2016 г., се предлага следните докторанти да бъдат отчислени без право на защита: 

1. д-р Петя Николаева Иванова, редовен докторант към Катедра по неврология – 

прекъснала с краен срок до 18.04.2015 г.; 

2. д-р Туран Селим Асан, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. 

психология, удължен с краен срок до 16.03.2015 г.; 

3. д-р Светослава Борисова Батаклиева, редовен докторант към Катедра по 

психиатрия и мед. психология, прекъснала с краен срок до 01.11.2014 г.; 

4. д-р Николай Руменов Стоилов, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, удължен с краен срок до 28.03.2015 г.; 

5. д-р Марияна Климентова Джамбазова, редовен докторант към Катедра по 

офталмология с краен срок до 08.03.2015 г.; 

6. д-р Симеон Евелинов Хайвазов, редовен докторант към Катедра по 

офталмология, прекъснал с краен срок до 01.03.2015 г.; 

7. д-р Паула Ангелова Лозанова-Йолова, редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология, удължена с краен срок до 08.09.2015 г.; 

8. д-р Диана Иванова Дечовска, редовен докторант към Катедра по неврология с 

краен срок до 22.11.2015 г.; 

9. д-р Владислав Тодоринов Пакеров, редовен докторант към Сърдечно-съдова 

хирургия с краен срок до 03.12.2015 г.; 

10. д-р Богдана Богданова Богданова, задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, удължена с краен срок до 15.03.2015 г.; 

11.  д-р Румяна Иванова Батова, задочен докторант към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение, удължена с краен срок до 15.11.2015 г.; 

12.  д-р Христо Николаев Христов, задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, прекъснал с краен срок до 01.11.2015 г.; 

13.  д-р Женя Грозданова Кръстева, задочен докторант към Клиничен център по 

нуклеарна медицина и лъчелечение, удължена с краен срок до 15.03.2015 г.; 

14.  д-р Емил Вълчев Костадинов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по гастроентерология с краен срок до 06.02.2015 г.; 

15.  д-р Румен Георгиев Лозанов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Клиничен център по гастроентерология с краен срок до 06.02.2015 г.; 

16.  д-р Ивета Петрова Денчева, редовен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология, отчислен с краен срок до 15.03.2015 г.; 

17.  д-р Ваня Николова Малинска, редовен докторант към Катедра по неврология, 

отчислен с краен срок до 16.03.2015 г.; 

18.  д-р Станислава Валентинова Спасова-Маркова, редовен докторант към Катедра 

по неврология, отчислен с краен срок до 15.03.2015 г.; 

19.  д-р Георги Чавдаров Желев, задочен докторант към Клиничен център по 

гастроентерология, отчислен с краен срок до 08.04.2014 г.; 

20.  д-р Лилия Николаева Николова, редовен докторант към Катедра по психиатрия 

и мед. психология, отчислен с краен срок до 15.03.2015 г.; 

21.  д-р Венера Тоткова Чернева, задочен докторант към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение, отчислен с краен срок до 09.04.2015 г.; 
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22.  д-р Десислава Стефанова Иванова, задочен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение, отчислен с краен срок до 09.04.2015 г. 

 

10. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС ДОКТОР: 

- Д-р Александър Асенов Илиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Тема на дисертационния труд: „Постнатални промени в миокарда при нормотензивни и 

спонтанно хипертензивни плъхове. Хистологично и имунохистохимично изследване”. 

Дата на защитата: 11.03.2016 г. 

- Д-р Цветанка Величкова Минчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Епидемиология 

Катедра по епидемиология 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни клинико-епидемиологични аспекти на 

антраксната инфекция”. 

Дата на защитата: 11.03.2016 г. 

- Д-р Емилия Илиева Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Епидемиология 

Катедра по епидемиология 

Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху епидемиологичните и екологични 

особености, превенцията и контрола на Кримска-Конго хеморагична треска и Ку-треска 

в България”. 

Дата на защитата: 11.03.2016 г. 

- Д-р Милка Иванова Дикова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Общи и специфични фактори формиращи 

педиатричната предоперативна оценка при деца със скелетни дисплазии за планова 

ортопедична хирургия”. 

Дата на защитата: 14.12.2015 г. 

- Д-р Полина Иванова Митева - Шумналиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Лечение с рекомбинантен човешки растежен хормон на 

деца с хронично бъбречно заболяване и изоставане в растежа”. 

Дата на защитата: 01.03.2016 г. 

- Д-р Божана Иванова Найденова - Стоева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Растеж, развитие и костен метаболизъм при болни с 

муковисцидоза”. 

Дата на защитата: 17.03.2016 г. 

- Д-р Мариела Борисова Василева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 
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Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Прогностични и предиктивни фактори при карцинома 

на млечната жлеза”. 

Дата на защитата: 24.03.2016 г. 

 VІІІ. РАЗНИ 

 

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

-      Един професор за катедра по педиатрия на база Клиника за деца с 

онкохематологични заболявания към УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ»; 

-  Двама асистенти за клиничен център по ендокринология и геронтология на база 

СБАЛЕ»Акад. Иван Пенчев; 

- Един главен асистент за катедра по неврология на база УМБАЛ «Царица 

Йоанна-ИСУЛ»; 

- Двама главни асистенти за катедра по епидемиология; 

-  Един асистент за катедра по медицинска физика и биофизика; 

- Един асистент по кардиология за катедра по спешна медицина на база клиника 

по кардиология към УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ». 

 

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

с една година на трудовия договор на доц. д-р Силви Кирилов Петров, дм, кат. по 

урология, роден на 17.12.1950 г. за първи път с 22 «Да» и 1 «Не» от 23 гласували. 

 

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

- За катедра по обща и клинична патология  -  д-р Диляна Орлинова Желева - за 

упр. на бълг. и англ. ез. до 470 уч. ч., считано от 11.04.2016 г. 

- За катедра по педиатрия за упр. на бълг. и англ. ез. до 300 уч. ч. на 

преподавател: 

1. Д-р Адил Кадъм 

2. Д-р Зорница Малинова 

3. Д-р Десислава Йорданова  

 

 4. ФС одобрява предложението на Комисията за разпределение на средствата за 

закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската 

дейност, съгласно протокол № 7/01.04.2016 г. за закупуване на апаратура за  Катедрата 

по АГ и  катедрата по хирургия на обща стойност 459 256.00 лв. с ДДС. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


