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                                                                    Утвърждавам:  

                                                                    Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов, дмн  

 

  

  

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 23.01.2018 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

  

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

преподаватели: 

ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Д-р Марта Григорова Михайлова, дб след решение на научното жури със 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. 

2. Д-р Манол Анастасов Калниев, дм след решение на научното жури със 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 „Ортопедия и травматология” в катедра по ортопедия и 

травматология на база УМБАЛ „Света Анна“. 

3. Владислав Владимиров Лазаров, дб след решение на научното жури със 5 

положителни гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.3„Биологически науки” и научната специалност „Биология” в катедра по 

биология. 

4. Д-р Румяна Иванова Батова 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно лечение на 

база СБАЛАГ ”Майчин дом”; 

5. Д-р Селвер Али Кълчко- Вейсал 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база СБАЛАГ ”Майчин дом”; 

6. Д-р Мая Тодорова Младенова 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 „Анестезиология и 
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интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно лечение на 

база УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”; 

7. Д-р Нино Томов Чаушев, дм 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 ”Свети Наум”; 

8. Д-р Катя Атанасова Темелкова 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 

„Педиатрия” в  Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”. 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ СЪГЛАСНО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

I. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ФС избра за хонорувани преподаватели за уч. 2017/18 г.: 

1. За катедра по  УНГ – на преподавател по 310 учебни часа /упражнения на 

български език – 240 уч.ч; упражнения на английски език – 60 уч.ч.;  изпити на 

български студенти – 10 уч.ч.; изпити на английски студенти – 20 студенти/ : 

- Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев, считано от 12.12.2017 г.   

- Д-р Стоян Иванов Димитров, считано от 02.01.2018 г.   

2. За катедра по фармакология и токсикология 

- Д-р Катерина Димитрова Симеонова, считано от 12.02.2018 г. (летен 

семестър) - За упражнения на български и английски език до 90 уч.ч 

3. За катедра по АГ- За упражнения на български и английски език и участие в 

изпити до 531 уч.ч. на преподавател: 

- Д-р Елена Живкова Пирнарева 

- Д-р Ибрям Али Ибрям 

4. За катедра по обща и оперативна хирургия – считано от 11.09.2017 г.: 

- От Секция за изгаряния и пластична хирургия“Пирогов“ - За упражнения по 

изгаряния на български език до 128 уч.ч. и  на англ. език до 128 уч.ч. общо за 

групата : 

1. Д-р Анастасия Иванова Викторова 

2. Д-р Евелина Йорданова Арнудска 

- За упражнения на български и английски език до 428 уч.ч., на преподавател: 

1. Д-р Радослав Славчев Тодоров 

2. Д-р Самиа – Надин Николова Катибова 

3. Д-р Лилия Бориславова Симонова 

     4.Д-р Анна Владимирова Тасева 

5. За клиничен център по гастроентерология: 
- Д-р Яна Валериева Владимирова -  За упражнения на български и английски 

език до 220 уч.часа, считано от 25.10.2017 г. 

 

II. ВЪЗЛАГАНЕ НА ТЕМАТИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ НА РЕДОВНИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ 

1. Доц. Мая Георгиева Аргирова – редовен преподавател в Катедра спешна 

медицина, ФС възлага обучение на български и английски език по изгаряния към  

Катедра обща и оперативна хирургия, на клинична база Комплекс по изгаряне и 

пластична хирургия УМБАЛСМ „Пирогов“. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

1. За клиничен център по белодробни болести – един доцент  и четирима асистенти 

на база МБАЛББ „Света София“; 

2. За катедра по физикална медицина и рехабилитация – един асистент; 

3. За катедра по офталмология – трима доценти и двама главни асистенти на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

4. За катедра по фармакология и токсикология – един асистент; 

5. За катедра по медицинска микробиология – двама главни асистенти; 

6. За катедра по клинична фармакология и терапия – един професор и един главен 

асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; 

7. За катедра по акушерство и гинекология – двама асистенти; 

8. За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – 

двама асистенти; 

9. За катедра по хигиена, медицинска екология и хранене – двама асистенти. 

 

 2. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

2.1.ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2.1.1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по клинична 

лаборатория за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, обнародван в 

ДВ бр. 69/25.08.2017г.   Комисията за преглед на документи установи, че кандидатът гл. 

ас. д-р Росен Михайлов, дм, (общ брой публикации – 31, с IF – 13, цитирания – 19+2=21 

в чужди бази данни) отговаря на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и предлага кандидатът да се допусне до участие в конкурса. Случаят е обсъден и 

на Декански съвет на 17.01.2018г. Предлага се състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Вихрен Николаев Петков, дм – Факултет по обществено здраве към МУ-

София 

Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. 

към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм – Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология към МУ-София 

Външни членове 

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

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

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

транспортна болница “Цар Борис III” 

Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дм – МУ-Варна   

Резервни членове 

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

клинична имунология към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Анелия Атанасова Венева. 

 

2.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по педиатрия за 

нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по ревматология, кардиология и 

хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 79/03.10.2017 

г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата доц. 
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 д-р Стефан Стефанов, дм (общ брой публикации – 68, с IF – 10, цитирания – 111, 

докторанти – 2) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

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

София 

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

Доц. д-р Димитър Иванов Калайков, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Росица Герасимова Митрова - Пеева, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Доц. д-р Богдана Петрова Василева - Клисарска, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Иванка Станиславова Анчева. 

 

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

диагностика за нуждите на Катедра по образна диагностика на база Отделение по 

образна диагностика към УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 

79/03.10.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р Виолета Грудева, дм (общ брой публикации – 26, с IF – 1) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София 

Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Николета Иванова Трайкова – Джамбазова, дм – МУ-Пловдив 

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

Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-

София 

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен 

Технически сътрудник: Аделина Миткова Петрова. 

 

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

оториноларингология за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника по УНГ 

болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 79/03.10.2017 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата  д-р 

Силвия Вълчева, дм (общ брой публикации – 13, с IF – 1) отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 
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Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн – Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Проф. д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм – Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм – Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн - УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ 

Проф. д-р Дичо Пенчев Димов, дмн – Медико-дентален център „ИСУЛ“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Орлин Василев Стоянов, дм – Катедра по УНГ болести към МУ-София 

Доц. д-р Николай Петров Петков, дм – Клиника Торакс – външен член 

Технически сътрудник: Анна Георгиева Вълкова. 

 

2.1.5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по акушерство и 

гинекология за нуждите на Катедра по акушерство и гинекология към СБАЛАГ 

„Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 79/ 03.10.2017 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата ас. д-р Белла Фръндева, дм (общ 

брой публикации – 19, с IF – 1) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

София 

Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиева, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

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

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Ангел Николов Димитров, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 год . 

към Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

Доц. д-р Елиан Петров Рачев, дм - СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм - - СБАЛАГ „Майчин дом“ – външен  

Технически сътрудник: Ани Николаева Бурова. 

 

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

(вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) за нуждите на Катедра по фармакология и 

токсикология, обнародван в ДВ бр. 89/ 07.11.2017 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата д-р Людмил Лазаров, дм (общ 

брой публикации – 7, с IF – 2) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм - Катедра по фармакология и токсикология към 

МУ-София 

Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн - Катедра по фармакология и токсикология 

към МУ-София 

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

към МУ-София 

Външни членове 
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Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 год. към 

Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София 

Резервни членове 

Доц. д-р Цветанка Петрова Дончева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към 

МУ-София 

Доц. д-р Яна Димитрова Чекеларова, дм – БАН – външен член 

Технически сътрудник: Росица Данаилова Методиева. 

 

2.1.7.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по патологоанатомия и 

цитопатология  за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология на 

база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, обнародван в ДВ бр. 89/07.11.2017 г. Комисията за 

преглед на документите установи, че документите на кандидата доц. д-р Радина 

Иванова-Боянова, дмн (общ брой публикации –  67, с IF – 10 , цитирания – 228 – 

Решение на АС от 19.09.2017 г.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дм – Катедра по обща и клинична 

патология към МУ-София 

Проф. д-р Янина Георгиева Славова – Маринова, дм – Клиничен център по белодробни 

болести към МУ-София 

Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм – Катедра по обща и клинична патология към 

МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова – Празникова, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн – Болница „Софиямед“ 

Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Проф. д-р Севдалин Начев, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Мирослава Любомирова Тасева. 

 

2.1.8.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по акушерство и 

гинекология за нуждите на Катедра по акушерство и гинекология към СБАЛАГ 

„Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 89/ 07.11.2017 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата  ас. д-р Весела Карамишева, дм 

(общ брой публикации –13, с IF – 1) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

София 

Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към 

МУ-София 

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

МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – ВМА-София 
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Доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм - - СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Резервни членове 

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

МУ-София 

Доц. д-р Елиан Петров Рачев, дм - СБАЛАГ „Майчин дом“ - външен 

Технически сътрудник: Ани Николаева Бурова. 

 

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

нуждите на Катедра по неврология към МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван в ДВ бр. 

89/07.11.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата  ас. д-р Веселина Грозева, дм (общ брой публикации – 17, от които 2 глави в 

чужди монографии) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и предлага кандидатът да се допусне до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

София 

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

Доц. д-р Румяна Николова Кузманова, 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 Пенчо Николов Колев, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Зорница Атанасова Нанова. 

 

2.1.10.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по клинична 

лаборатория за нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 79/ 03.10.2017 г. Комисията за 

преглед на документите установи, че документите на кандидата   гл. ас. д-р Марианка 

Петрова-Яначкова, дм (общ брой публикации – 49, с IF – 8, цитирания – 109) отговарят 

на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.  

Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

клинична имунология към МУ-София 

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

клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – Клиничен център по ендокринология и 

геронтология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Анета Веселинова Иванова, дм – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Доц. д-р Даниела Иванова Герова, дм - МУ-Варна 

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

Доц. д-р Анна Василева Цончева, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология към МУ-София 
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Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Анелия Атанасова Венева. 

 

2.1.11.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по имунология за 

нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база Клиника 

по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 79/03.10.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидата доц. Милена Иванова-Шиварова, дм (общ брой 

публикации –79, с IF –35, цитирания –459, докторанти - 1– Решение на АС от 

19.09.2017 г.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът се допуска до участие в конкурса. Състав на научно жури:     

Вътрешни членове 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. Алексей Славков Савов, дбн - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София 

Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн – Национален център по трансфузионна 

хематология 

Доц. д-р Атанас Димитров Пашов, дм – БАН 

Доц. д-р Румен Георгиев Русев, дм - МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Марта Петрова Николова – Балева, дмн – пенсионер - външен 

Доц. д-р Светослав Георгиев Димов, дм - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: Цветелин Луканов. 

 

2.1.12.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по имунология за 

нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база 

Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в 

ДВ бр. 79/03.10.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите 

на кандидата  доц. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн (общ брой публикации – 98, с IF – 29, 

цитирания –755, докторанти – 1 – Решение на АС от 19.09.2017 г.) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.  Състав на научно жури:      

Вътрешни членове 

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

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Доц. д-р Снежина Михайлова Михайлова – Кандиларова, дм - Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Доц. д-р Емилиана Илиева Конова, дм - МУ-Плевен 

Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб – БАН 

Резервни членове 

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

Доц. Милена Сергеева Мурджева, дб – БАН 
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Технически сътрудник: д-р Екатерина Иванова – Тодорова. 

 

2.1.13.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по биохимия  за 

нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска 

биохимия“ на база Предклиничен университетски център, обнародван в ДВ бр. 

89/07.11.2017 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата доц.  Радка Кънева, дб (общ брой публикации – 166, с IF – 125, цитирания –

2479, докторанти – 5) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса. Състав на научно жури:      

Вътрешни членове 

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

към МУ-София 

Проф. Албена Първанова Тодорова - Георгиева, дбн - Катедра по медицинска химия и 

биохимия към МУ-София 

Проф. Алексей Славков Савов, дбн - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София 

Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – БАН 

Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб - Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. Елена Иванова Георгиева, дб - БАН 

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

Резервни членове 

Доц. д-р Иванка Исталианова Димова, дм – Катедра по медицинска генетика към МУ-

София 

Доц. Регина Симеонова Комса – Пенкова, дбн - МУ-Плевен 

Технически сътрудник: Янка Костадинова Дангулова. 

 

2.1.14.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по анестезиология и 

интензивно лечение  за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение  

на база УМБАЛ“Александровска“, обнародван в ДВ бр. 89/07.11.2017 г. Комисията за 

преглед на документите установи, че документите на кандидата д-р  Ралица Маринова, 

дм (общ брой публикации – 36, с IF – 5, цитирания – 0 в чуждестранни бази данни) не 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът не се 

допуска до участие в конкурса и не се предлага състав на научно жури. 

 

2.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

2.2.1.Д-р Райна Руменова Шентова - Енева, задочен докторант към Катедра по 

педиатрия, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 

– 4, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Полина Иванова Митева – Шумналиева, дм - Катедра по педиатрия към 

МУ-София; 

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

София 

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

4. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

5.  Проф. д-р Анна Иванова Кънева – Ненчева, дмн – Национална кардиологична 

болница, /външен член/; 

Резервни членове:  
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1. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева- Тзавелла, дм – Катедра по педиатрия към 

МУ-София; 

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

Технически сътрудник – Антоанета Стоилова Василева. 

Дата на защита: 15.03.2018 г. 

 

2.2.2.Д-р Ива Александрова Първова - Христова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по вътрешни болести, отчислен с право на защита. Заключение 

на комисията по текущо атестиране на  академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София 

2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – Фармацевтичен факултет към МУ-София 

3. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

4. Доц. д-р Антоанета Рангелова Тончева, дм – Национална многопрофилна 

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

5. Доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм - СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

към МУ-София 

2. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 17.04.2018 г. 

 

2.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

2.3.1.Д-р Владислав Валентинов Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по обща и оперативна хирургия. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – 

4, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн - Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към 

МУ-София 

3. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – МБАЛ „Токуда“ , /външен член/; 

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

5. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм - Катедра по обща и оперативна 

хирургия към МУ-София 

2. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн – IV МБАЛ – София, /външен член/; 

Технически сътрудник – Антоанета Георгиева. 

Дата на защита: 12.04.2018 г. 

 

2.3.2.Д-р Емануела Цветкова Захариева, задочен докторант към Катедра по вътрешни 

болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 
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/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 10, от които с импакт фактор –3, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София 

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 Жулиета Борисова Геренова, дмн – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

София 

2. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 18.04.2018 г. 

 

2.3.3.Д-р Аделина Димитрова Цакова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология. Заключение на комисията 

по текущо атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой 

публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

клинична имунология към МУ-София 

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

София 

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

болница, /външен член/; 

4. Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Ваня Цонева Иванова, дм - Тракийски университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Даниела Иванова Герова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Анелия Атанасова Венева. 

Дата на защита: 19.04.2018 г. 

 

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА ГОДИНА 

НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

1. Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм, клиничен център по белодробни 

болести, родена на 28.04.1953 г., за първи път, с 25 „да” от 25 гласували. 

2. Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм, катедра по УНГ болести, роден на 

09.04.1952 г., за втори път, с 25 „да” от 25 гласували. 
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3. Доц. д-р Мария Колева Тодорова-Богданова, дм, катедра по патофизиология, 

родена на 26.05.1952 г., за втори път, с 25 „да” от 25  гласували. 

4. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм, клиничен център по 

гастроентерология, роден на 20.05.1952 г., за втори път, с 25 „да” от  25 гласували. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

 

- Д-р Йоана Владимирова Пожарашка – редовен докторант към Катедра по 

дерматология и венерология 

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Дерматомиозит – нови диагностични и терапевтични подходи” 

Научен ръководител: Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм 

База: Клиника по дерматология и венерология към УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Александър Атанасов Гарев – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.66 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Оценка и проследяване на пациенти след каротиден стенд“ 

Научни ръководители:  Проф. д-р Юлия Петрова Петрова, дмн и доц. д-р Добрин 

Йотков Василев, дм 

База: Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

- Д-р Елена Бориславова Чорбаджиева – асистент към Катедра по неврология 

Тема:”Лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест с леводопа-карбидопа 

интестинален гел”. 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн 

База: Катедра по неврология, УМБАЛНП „Св. Наум“ 

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 Елена Атанасова Мермеклиева – лекар-ординатор в УМБАЛ „Александровска“ за 

зачисляване към Катедра по офталмология 

Тема:”Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния 

анализатор при пациенти със захарен диабет” 
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Научни ръководители: доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм и проф. д-р Силвия 

Здравкова Чернинкова, дмн 

База: Клиника по фоталмология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Офталмология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на докторанта. 

 

- Д-р Мария Стефанова Тюфекчиева – главен експерт  в Министерство на 

здравеопазването за зачисляване към Катедра по епидемиология 

Тема:”Епидемиологично проучване на индикаторни клинични форми на нозокомиални 

инфекции в лечебните заведения в България през периода 2006-2016 г.” 

Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм 

База: Катедра по епидемиология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Епидемиология 

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. 

 

- Д-р Даниел Георгиев Вълчев – асистент в Тракийски университет – Стара Загора  за 

зачисляване към Клиничен център по белодробни болести 

Тема:”Видеоасистирана торакална хирургия (конвенционална и еднопортова) – място и 

роля на усъвършенствания мениджмънт на малигнените плеврални изливи” 

Научен ръководител: проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн 

База: Клиника по гръдна хирургия към МБАЛББ „Света София" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гръдна хирургия 

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. 

 

4.3.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ДОКТОРАНТ съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС 

№ 103/ 1993 г. 

- Д-р Наташа Станчева-Паргов  – задочен докторант  към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология  

Докторска програма: Психиатрия 

Тема: „Психосоциалните условия в работното обкръжение и рискът за развитие на 

депресивно разстройство” 

Научен ръководител: Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн 

База: Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.4.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Емил Емилов Хаджиев – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по сърдечно-съдова съдова хирургия и инвазивна кардиология, за срок от една 

година, поради необходимост от събиране на допълнителни случаи и статистическа 

обработка на получените данни, считано от 19.12.2017 г. 
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- Д-р Иван Росенов Иванов – задочен докторант към Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина, за срок от една година, поради 

необходимост от довършване на статистическата обработка на получените данни и 

оформяне на дисертационния труд, считано от 04.12.2017 г. 

 

- Д-р Димитър Тодоров Пейчинов – редовен докторант към Клиничен център по 

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

допълнителни случаи и статистическа обработка на получените данни, считано от 

25.02.2018 г. 

 

4.5.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Констанца Красимирова Нейкова, редовен докторант към Катедра по акушерство 

и гинекология, считано от 06.12.2017 г. и промяна на темата от „Антикоагулантна и 

антиагрегатна профилактика и терапия при рискова бременност“ на „Антитромботична 

медикация при бременности с висок риск за свързани с плацентата усложнения“. 

 

- Валентина Любенова Пейчева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия 

и биохимия, считано от 06.01.2018 г. 

 

- Весела Валентинова Лозанова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по медицинска химия и биохимия, считано от 08.01.2018 г. 

 

- Благовест Георгиев Бачев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

медицинска физика и биофизика, считано от 30.01.2018 г. 

 

4.6.ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Михаил Бориславов Ганев – задочен докторант към Катедра по медицинска 

генетика,  предлага се за втори научен ръководител чл. кор. проф. д-р Драга Иванова 

Тончева, дбн. 

 

4.7.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Доника Красимирова Кръстева – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести от „Динамика в неалкохолната стеатозна болест при лечение на хронична 

вирусна инфекция” на „Динамика в неалкохолната стеатозна болест при лечение на 

хроничния вирусен хепатит С”. 

 

- Д-р Цветослав Антонов Георгиев – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести от „Биомаркери за оценка на артрозната активност” на „Клинични, 

серологични и образни проучвания при болни с гонатроза, лекувани с различни 

терапевтични средства”. 

 

4.8.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Във връзка със заявление на д-р Боряна Андреева Попиванова, задочен докторант към 

Катедра по неврология, с краен срок до 09.04.2016 г., се предлага докторантурата на 

Боряна Попиванова да бъде прекратена по собствено желание по семейни причини. 

 

4.9.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Здравко Каменов, дмн,  ръководител на Катедра по 

вътрешни болести, се предлага да бъде отчислен без право на защита д-р Георги 
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Митков Димитров, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести поради 

невъзможността за изпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и 

просрочен законов срок. 

 

4.10.ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Силвия Михайлова Новакова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Имунопатология и алергология. 

Клиничен център по алергология 

Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни 

клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”. 

Дата на защитата: 22.11.2017 г. 

- Д-р Майя Сашева Петрова - Младенова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология. 

Клиничен център по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Остра реакция на отхвърляне и имуносупресия при 

бъбречно трансплантирани пациенти”. 

Дата на защитата: 07.12.2017 г. 

- Д-р Янка Николова Коларска. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология. 

Клиничен център по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Значението на хиперурикемията като фактор за 

прогресията на хроничните бъбречни заболявания”. 

Дата на защитата: 07.12.2017 г. 

- Д-р Сашо Иванов Георгиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология. 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Проучване честотата, разпределението на типовете и 

клиничните промени при HPV инфекция по време на бременност”. 

Дата на защитата: 15.12.2017 г. 

- Д-р Яни Тодоров Здравков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология. 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Изследване и анализ на хориоидеята чрез SD-OCT”. 

Дата на защитата: 19.01.2018 г. 

 

РАЗНИ : 

   

 І. Във връзка с чл. 47 от КТД и с оглед коректността на подаваната информация за 

аудиторна заетост на академичния състав в структурата на МФ, ФС с мнозинство 

гласува и предлага на АС да бъде направена следната промяна в Правилника за 

подготовка и организиране на учебната 2017/18 г.: Към раздел XVІ „Нормативи за 

учебната заетост на преподавателите в МУ-София за една учебна година“ т.16 да се 

допълни: 
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нова т. 16.1.5. Часовете от изпити на преподавателите от катедрите/КЦ на МФ се 

формират с брой изпитани студенти, увеличен с 10 %-прогнозен брой за поправителна 

сесия. 

и нова т.16.1.6. Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от 2 

хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице. 

 

IІ. ФС гласува с пълно мнозинство информация за проекто-бюджета на МФ за 2018 г. 

 

ІІІ.ФС с мнозинство гласува такси за доплащане за приравнителни дисциплини от 

прехвърлени студенти за уч. 2017/18 г., въз основа на Правилника за подготовка и 

провеждане на уч. 2017/18 г. – Раздел VIII т. 34.3, раздел IX т. 13.2.   

 

ІV.Във връзка със срочните трудови договори на преподавателите на длъжност 

„асистент, висше училище“ и решение на АС от 06.06.2017 г. за създаване на нова 

алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, както 

и по предложение на ръководители на катедри и решение на Декански съвет от 

17.01.2018 г. ФС реши с мнозинство: 

- Да преминат на постоянни трудови договори следните асистенти, защитили 

дисертационен труд: 

1.  Д-р Михаела Сашова Димитрова-Младенова, дм, катедра по педиатрия, защитила 

дисертация през 2017 г.; 

2.  Д-р Маргарита Върбанова Ганева, дм, катедра по педиатрия, защитила дисертация 

през 2017 г.; 

3. Д-р Надежда Милчева Желева, дм, катедра по вътрешни болести, защитила 

дисертация през 2016 г. 

 

V. По предложение на Деканския съвет от 17.01.2018 г. бяха разгледани промени в 

структурата на Медицински факултет.  Факултетният съвет с мнозинство прие 

следните промени, считано от 01.02.2018 г.: 

- Трансформиране на сектори „Български студенти“ и „Чуждестранни 

студенти“  в Учебен отдел „Български студенти“ и Учебен отдел 

„Чуждестранни студенти“; 

- Сектор „Курсове и индивидуално обучение“ в сектор „Следдипломно 

обучение“; 

- Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“ в сектор „Научна 

дейност и развитие на академичния състав“; 

- Обединяване на „Предклинични и неклинични катедри“ в „Предклинични, 

диагностични и профилактични катедри“. 

 

VI. Факултетният съвет, по предложение на Деканския съвет, реши с пълно мнозинство 

да се възложи с допълнително споразумение функцията отговорник по учебната 

дейност в клиничните катедри и центрове с допълнително трудово възнаграждение  по 

60 лв. месечно. 

 VII. Промени в Правилника за вътрешния трудов ред: 

      Във връзка с подписания на 27.11.2017 г. Колективен трудов договор, който влиза в 

сила от 01.01.2018 г. се предлагат следните актуализации, съгласно новия КТД: 
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 чл. 17, т. 3 „Служители с трудов стаж над 15 години – 30 работни дни (в сила от 

01.01.2018г.)”;  

чл. 18 т. 1 „За работа при специфични условия и рискове за живота и здравето – в 

размер на 6 работни дни (приложение 1), неразделна част от настоящия Правилник за 

вътрешния трудов ред ( в сила от 01.01.2018г.)”; 

чл. 18 т. 4 „Служители и преподаватели с решение на ТЕЛК с 50 и повече % на 

инвалидност ползват допълнителен отпуск в размер на 3 работни дни годишно (Отм. в 

частта „при условията и реда на т.4 на чл.28 от КТД”, в сила от 01.01.2018г.)” 

Добавени са т. 6 „Служителите, членовете на синдикални организации ползват 3 дни 

допълнително към полагащия им се годишен отпуск, съгласно представени списъци.” и 

т. 7 „За явяване на Държавен изпит за придобиване на специалност по линията на СДО 

– 30 календарни дни еднократно”. 

 ФС прие  предложените промени и утвърди Правилник за вътрешния трудов ред, 

в сила от 01.01.2018 г.   

 

VIII. Атестиране на преподавателите:  

Основни изисквания при провеждане на атестирането на преподавателите: 

1. Атестирането да се проведе с попълване на Атестационна карта от всеки 

преподавател (Приложение № 9 на ПУРПНСЗАДМУ-София http://www.mu-

sofia.bg/node/569), в която след личните данни се отбелязва периода на 

атестиране 

2. Хабилитираните преподаватели се атестират за периода 01.01.2013 - 

31.12.2017г., а нехабилитираните преподаватели за периода 01.01.2015 - 

31.12.2017г. 

3. Да се оценява само извършената дейност за посочения период  

4. Да се контролира в атестационната карта да се попълва само информация, която 

съответства на доказателствения материал, приложен към нея от преподавателя 

5. За учебната натовареност да се предостави подробна справка на 

катедрите/клиничните центрове от Учебен отдел на МФ за хабилитирани и 

нехабилитирани преподаватели за съответния период, като разпределението на 

часовете лекции и упражнения за всеки преподавател да се направи от 

Ръководителя на  катедрата/клиничния център, и тези часове да се попълнят в 

Атестационната карта.  

6. За ръководство на докторант за посочения период да се дават по 40 точки на 

година на научния ръководител, вместо посочените в Приложение 9 - 3 точки 

годишно; при двама  научни ръководители –  да се дават по 20 точки на година 

на всеки от ръководителите 

7. За ръководство на специализант за посочения период да се дават по 40 точки на 

година на ръководителя на специализацията, вместо посочената в Приложение 9 

- 1точка на специализант; при двама  ръководители – да се дават по 20 точки на 

година на всеки от ръководителите 

8. За ръководство на докторант, който е едновременно и  специализант, за 

посочения период да се дават по 60 точки на година на научния ръководител; 

при двама  научни ръководители – да се дават по 30 точки на година на всеки от 

ръководителите 

9. За цитиранията да се представи справка от международни бази данни (Google 

Scholar/Web of Science/SCOPUS) или от национални източници 

10. Да се оценяват само рецензирани монографии 

http://www.mu-sofia.bg/node/569
http://www.mu-sofia.bg/node/569
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11. Публикации, участия в научни форуми, научни проекти, комисии, научни 

журита да се удостоверяват със съответни документи (заповеди, договори, 

заглавна страница, абстракт,  програма, диплома) 

12. Асистентите да се атестират: 

- ако са назначени  преди по-малко от 1 година – не се атестират 

- ако са назначени от 1 година – на база 33% от критериите 

- ако са назначени от 2 години – на база 66% от критериите 

- ако са назначени от 3 години – на база 100% от критериите 

13. Хабилитираните преподаватели да се атестират като доцент/ професор за 

петгодишен период от време, независимо от срока на заемане на съответната 

академична длъжност 

14. Комисията да постави обща атестационна оценка на база общ брой точки на 

всеки преподавател, както и да оцени отделно: 

- за нехабилитирани преподаватели - научно-изследователска и учебно-

преподавателска дейност  

- за хабилитирани преподаватели - научно-изследователска, учебно-

преподавателска и експертно-административна дейност  

15. Атестирането в катедрите/клиничните центрове  да се проведе в срок до 

31.03.2018г. (до 15.03.2018г. ще получите скалите за оценка на преподавателите 

за цялостна дейност и по отделни дейности) 

16. В срок до 10.04.2018г. да се предостави информация относно атестирането на 

академичния състав в Сектор „Наука и развитие на академичния състав” - 

поименен списък на преподавателите със съответни оценки (обща и по 

отделните дейности), подписан от Ръководителя на катедрата/клиничния център, 

както и доказателствен материал за всеки атестиран преподавател, като данните 

са обобщени на един електронен носител. 

17. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на 

всеки преподавател в сектор „Човешки ресурси” на МФ.  

18. Комисията за текущо атестиране на академичния състав /КТААС/ на 

Медицински Факултет ще осъществява контрол на дейността на всички 

атестационни комисии, като проверява представителна извадка от 

атестационните документи на всяка катедра/клиничен център, както и всички 

преподаватели с отрицателна и незадоволителна оценка, и постъпили 

възражения. 

 ФС гласува с пълно мнозинство предложенията, свързани с атестирането на  

академичния състав на МФ, вкл. отнасящите се за учебна натовареност за  ръководство 

на докторанти и специализанти, които са в съответствие с нормативите, залегнали в 

Правилника за подготовката и провеждането на учебната година 2017/2018.   

  

IX. ФС с мнозинство прие финансовия отчет на АСМБ за 2017 г. и реши в бюджета на 

МФ за 2018 г. да бъде планирана сумата от 23500 лв. за подпомагане на дейността на 

АСМБ. Приложение-АСМБ Отчет 2017 

   

Протоколирал:                                          

 Я. Стойчева                                                 


