
 1 

                                                                                   Утвърждавам:  

                                                                       Декан на МФ - проф. М. Маринов  

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 22.04.2016 г. 

  

А. ОРГАНИЗИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ във връзка с предстоящите избори 

 

І. В съответствие с чл. 26, ал. 6 от ЗВО и по искане на Декана на МФ 

София съгласно чл. 49, ал. 2 от ПУДМУ да бъде свикано редовно 

отчетно-изборно Общо събрание на Медицински факултет при МУ-София 

на 07.06.2016 г. от 13.00 ч. в зала 3 на НДК със следния дневен ред: 

1
-ва 

точка: Избор на Председател и зам. председател на ОСФ  

2
-ра 

точка: Приемане на промени в Правилника за устройството и 

дейността на Медицински факултет 

3
–та 

точка: Доклад на Декана за дейността на МФ София   през 

отчетния период 

                      4
-та 

точка: Избор на Декан на МФ за 4 годишен мандат 

5
-та 

точка: Избор на Факултетен съвет на МФ София за 4 годишен 

мандат. 

ІІ. Съгласно чл. 47, ал. 2 и 3, действащият ФС на МФ чрез явно гласуване с 

мнозинство определи структурния и числения състав на ОСФ и реда за 

избиране на представителите по квоти, както следва: 

 

1. Членове на академичния състав, на трудов договор в МУ-

София – 80 % /минимум 70 %/ 

2. Студенти и докторанти, в редовна форма на обучение – 17 % 

/минимум 15 %/ 

3. Представители на административния персонал, с най-малко 3 

години трудов стаж в МУ-София  – 3 %. 

ІІІ. ФС определи с мнозинство Изборна комисия с мандат, численост и 

състав, подлежащ на явно гласуване от ОСМФ, както следва: 

 Мандат – само за провеждането на ОСМФ 

 Численост – 13 души 

 Състав:  Председател: проф.  Алексей Алексеев 
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Членове: 

 

1. Проф.  Людмила Матева 

2. Проф.  Радослав Гърчев 

3. Проф. Марин Даскалов 

4. Доц. Асен Алексиев 

5. Проф. Ива Петкова 

6. Проф. Димитър Костадинов 

7. Проф. Емил Воденичаров 

8. Доц. Атанас Йонков 

9. Проф. Димка Хинова 

10. Доц. Тошко Петров 

11. Проф. Христо Георгиев 

12. Доц. Румяна Марковска 

ІV. ФС на МФ определи и с мнозинство Комисия по кандидатурите за 

насроченото ОСФ с мандат, численост и състав, както следва: 

 

 Мандат –  само за провеждането на ОСМФ 

 Численост – 5 души 

 Състав:  Председател: проф. Огнян Георгиев 

Членове: 

1. Проф. Атанас Темелков 

2. Проф. Васил Хаджидеков 

3. Доц. Райна Гергова 

4. Проф. Георги Кирилов 

V. ФС гласува с мнозинство предложението за структурния и числения 

състав на съвета си през периода на нов четиригодишен мандат и гласува 

да бъде с: 
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численост – 35 , а  

 

структурата му да е, както следва: 

 

1. Хабилитирани преподаватели – 27 /вкл. и Декана/ - 77% от 

хабилитираните лица /Приложение 1/: 

 

- ПРЕДКЛИНИЧНИТЕ И ПРОФИЛАКТИЧНИ КАТЕДРИ – 8 места,   

- ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ КАТЕДРИ – 9 места;  

- ХИРУРГИЧНИТЕ КАТЕДРИ – 9 места; 

 

2. Нехабилитирани преподаватели – 4 места 

 

3. Докторанти – 1 място 

 

4. Студенти – 3 места 

 

VІ. Разпределението на представителите от предклинични, 

профилактични,  терапевтичните и хирургичните катедри  е отразено в 

Приложение 1 . 

 

VІІ. Предложението за депозиране на кандидатури за избор на Декан и 

състав на ФС на МФ да се приемат в канцеларията на МФ София до 10 дни 

преди Общото събрание на МФ, т. е. до 16.00 ч. на 27.05.2016 г. вкл., бе 

прието с явно гласуване с мнозинство от настоящия ФС, като се взе 

решение това обстоятелство да бъде оповестено на  официалната интернет 

страницата на МФ както и документите за кандидатстване – заявление и 

професионална автобиография – до 30 стандартни машинописни реда. 

   

VІІІ. ФС прие с мнозинсто гласуването по чл.80, ал.3 от Правилника за 

устройството и дейността на Медицински университет – София, да се 

осъществява по следния начин: 

 „В изборната бюлетина кандидатите се подреждат по азбучен ред на 

фамилните им имена без поредна номерация. Гласуването  се 

извършва, като имената на нежеланите кандидати се зачеркват, а 

името на желания кандидат остава незачеркнато.”  
 

ІХ.  ФС гласува с мнозинство на 25.04.2016 г. да се стартира процедурата 

за избор на ръководители на катедри, срокът на договорите на които 

изтича през м. май и месец юни 2016 г. като се обяви конкурс за 

ръководители на катедри със съобщение, публикувано на  официалната 

интернет страница на Медицински факултет.  
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ФС с мнозинство ИЗБРА и предлага на АС да УТВЪРДИ ИЗБОРА НА: 

1. Доц. д-р Алексей Славков Савов, дб, 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 „Молекулярна биология” в катедра по АГ на база   

Лаборатория по клинична генетика към СБАЛАГ”Майчин дом”. 

2. Ас. д-р Радосвета Радева Томова, 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 „Гастроентерология” в катедра по вътрешни болести на 

база   УМБАЛ”Св. Иван Рилски”. 

3. Ас. д-р Симеон Димитров Рангелов, 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 „Урология” в катедра по спешна медицина на база   

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

4. Ас. д-р Иванка Танева Станчева, 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 обща и оперативна 

хирургия на база   УМБАЛ”Александровска”. 

5. Д-р Симеон Георгиев Узунов 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 „Имунопатология и 

алергология ” в клиничен център по алергология на база УМБАЛ 

”Александровска. 

6. Д-р Борислава Рашкова Крушева 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 „Имунопатология и 
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алергология ” в клиничен център по алергология на база УМБАЛ 

”Александровска. 

7. Д-р Надя Георгиева Накова 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 „Лъчелечение” в клиничен 

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база УМБАЛ ”Царица Йанна-ИСУЛ”. 

8. Д-р Мирослав Тодоров Новоселски 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 „Лъчелечение” в клиничен 

център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология на база УМБАЛ ”Царица Йанна-ИСУЛ”. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

ортопедия и травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и 

травматология за база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 27/05.04.2016 г. 

Вътрешни членове 

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

травматология към МУ-София 

Проф. д-р Пламен Савов Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и 

травматология към МУ-София 

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

травматология към МУ-София 

Външни членове 

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

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

Резервен член 

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

член 

Технически сътрудник: д-р Райчо Кехайов. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1.Д-р Весела Иванова Карамишева, задочен 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 
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2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

3. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дм – МУ-Варна, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р Стоян Йотов Танчев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм - Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София 

2. Проф. д-р Лъчезар Николов Лазаров, дм – МУ-Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Ани Николаева Бурова. 

Дата на защита: 21.09.2016 г. 

 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТA И НАУЧНО ЖУРИ 

  

1.Д-р Роксана Красимирова Минчева, редовен докторант към Клиничен 

център по алергология. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Тодор Александров Попов, дм Клиничен център по 

алергология към МУ-София  

2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска - Коташева, дм – Клиничен център 

по алергология към МУ-София  

3. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – Национален център по 

заразни и паразитни болести, /външен член/; 

4. Акад. Богдан Николов Петрунов, дмн – БАН, /външен член/; 

5. Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, дмн – МУ-Варна, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм - Клиничен център по 

алергология към МУ-София  

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

член/; 

Технически сътрудник – Венета Цветкова Ранева. 

Дата на защита: 13.07.2016 г. 

 

2.Д-р Явор Сашов Асьов, редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София  
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2. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн Клиничен център по 

ендокринология и геронтология към МУ-София 

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

член/; 

4. Проф. д-р Лидия Асенова Коева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм - Катедра по вътрешни 

болести към МУ-София  

2. Проф. д-р Драгомир Желязков Коев, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 27.06.2016 г. 

 

3.Ирина Вълчева Чакърова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по биология. 

Състав на научно жури: 

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

анатомия, хистология и ембриология към МУ-София 

2. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб - Катедра по биология към МУ-

София 

3. Доц. Милена Сергеева Мурджева – Андонова, дб – БАН, /външен 

член/; 

4. Доц. Таня Иванова Топузова – Христова, дб – СУ „Св. Климент 

Охридски“, /външен член/; 

5. Доц. Маргарита Нешова Топашка – Анчева, дб - БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. Стефка Методиева Делимитрева, дб - Катедра по биология към 

МУ-София 

2. Доц. Павел Истилиянов Рашев, дб – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. Владислав Владимиров Лазаров. 

Дата на защита: 20.06.2016 г. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА 

- Д-р Илия Феодоров Фидошев – лекар в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

за зачисляване към Катедра по хирургия 

Тема:”Прогностични фактори за хирургични и нехирургични усложнения 

при колоректален рак”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм 

База: УМБАЛ „Александровска” ЕАД  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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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.  

 

- Д-р Николай Руменов Стоилов – асистент към Катедра по вътрешни 

болести 

Тема:”Клинико-имунологични корелации и атеросклероза при болни от 

антифосфолипиден синдром”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн 

База: Катедра по вътрешни болести, Клиника по ревматология към 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ревматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА 

- Д-р Бисерка Младенова Страхилова – задочен докторант към 

Катедра по клинична фармакология и терапия, за срок от една година 

поради необходимост от събиране и обработка на допълнителни данни по 

темата на докторантурата, считано от 10.04.2016 г. 

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

педиатрия, за срок от една година поради необходимост от събиране на 

допълнителни проби, считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Антоанета Йорданова Костова – задочен докторант към Катедра 

по педиатрия, за срок от една година поради необходимост от събиране на 

допълнителни проби, считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Стефан Христов Комитски – задочен докторант към Катедра по 

обща и оперативна хирургия, за срок от една година поради необходимост 

от време за статистическа обработка на клиничния материал, считано от 

10.04.2016 г. 

- Д-р Самиа-Надин Николова Катибова – задочен докторант към 

Катедра по обща и оперативна хирургия, за срок от една година поради 

необходимост от финализиране на провежданите в момента допълнителни 

изследвания по дисертационния труд, считано от 10.04.2016 г. 

 

3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА 

- Д-р Албена Венциславова Симеонова – задочен докторант към 

Катедра по офталмология считано от 28.03.2016 г. 
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- Д-р Биляна Красенова Петрова-Узунова– задочен докторант към 

Катедра по офталмология считано от 28.03.2016 г. 

- Доротея Александрова Александрова – редовен докторант към 

Катедра по медицинска химия и биохимия считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Николай Здравков Поройлиев  – редовен докторант към 

Катедра по спешна медицина считано от 08.03.2016 г. 

- Д-р Николай Стоянов Стоянов  – редовен докторант към Катедра по 

обща медицина считано от 10.04.2016 г. 

- Д-р Диана Живкова Въндева  – задочен докторант към Катедра по 

клинична фармакология и терапия считано от 04.01.2016 г. 

 

4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Д-р Александра Николаева Маркова – задочен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, за срок от 2 години поради излизане в отпуск по 

майчинство, считано от 29.03.2016 г. 

 

     5.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В 

ЗАДОЧНA ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Д-р Галина Кирилова Златанчева – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести,  която е назначена на трудов договор в Клиника по 

кардиология към УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 

- Д-р Любомир Кирилов Досев – редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести,  който е назначен на трудов договор в Клиника по 

кардиология към УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 

- Д-р Кристина Василева Чакърова – редовен докторант към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение,  която е назначена на трудов 

договор в Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД. 

 

5. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС 

ДОКТОР: 

- Д-р Методи Юлиянов Гошев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Съдебна медицина 

Катедра по съдебна медицина 

Тема на дисертационния труд: „Съдебномедицински аспекти на 

травматичните увреждания и причините за смърт при пътно транспортни 

произшествия със съвременни леки автомобили и мотоциклети”. 

Дата на защитата: 08.04.2016 г. 

- Д-р Константин Савов Гроздев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 
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Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни миниинвазивни техники в 

лапароскопската хирургия – предимства и недостатъци”. 

Дата на защитата: 07.04.2016 г. 

- Д-р Елена Любчева Павлова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Клинично приложение на триизмерната 

ехография в акушерството”. 

Дата на защитата: 14.04.2016 г. 

 

 РАЗНИ 

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

с една година на трудовия договор на проф. д-р Тодор Александров Попов, 

дм, кл. ц. по алергология, роден на 11.05.1951 г. за първи път с 22 «Да» и 1 

«Не» от 23 гласували. 

 

ІІ. ФС с мнозинство прие актуализираните: 

1. Правилник за устройството и дейността на Медицински 

факултет; 

2. Правилник за вътрешния трудов ред на Медицински факултет; 

3. Инструкция за организация на деловодната дейност и работата с 

документи в Деканата на МФ при МУ-София; 

4. Инструкция за етапите на утвърждаване на учебната 

документация; 

5. Правилник за организацията и дейността на Комисията за 

разпределение на средствата за закупуване на апаратура и 

пособия. 

 

     ІІІ. ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните 

конкурси: 

-      Един доцент за катедра по фармакология и токсикология 

-     Един главен асистент за катедра по неврология на база СБАЛНП «Св. 

Наум»; 

-  Трима асистенти за катедра по урология на база УМБАЛ 

«Александровска»; 

 

ІV. ФС утвърди размер на средствата от собствения бюджет за  

финансово подпомагане на разработваните дисертационни трудове от 

редовните докторанти на МФ за уч. 2016/17 г. - до 2 000 лв. за всеки 

редовен докторант, в редовния тригодишен срок на обучение, при 

представена положителна атестация и одобрена план-сметка.  
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V. ФС  избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2016/17 г.: 

- За катедра по медицинска микробиология  -  до 500 уч. ч. на 

преподавател: 

1. д-р Добринка Кирилова Иванова 

2. д-р Иванка Илиева Гергова 

3. д-р Даниела Любомирова Атанасова 

4. д-р Галина Мильова Гергова 

5. доц. Мая Станкева Марина 

- За катедра по анатомия, хистология и ембриология: 

Хабилитирани – за лекции на бълг. и англ. ез. до 310 уч. ч. на 

преподавател и за упражнения на бълг. и англ. ез. – до 1000 уч. ч. на 

преподавател: 

1. акад. проф. д-р Владимир Овчаров 

2. проф. д-р Адриан Миленов Палов 

3. проф. д-р Анастасия Божилова 

4. доц. д-р Димо Стоянов Кръстев 

Нехабилитирани – за упражнения на бълг. и англ. ез. до 1000 уч. ч. на 

преподавател: 

1.д-р Ангел Димчев Дандов 

2.д-р Александър Асенов Илиев 

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 

  
 

 


