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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 23.02.2018 г. 

 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

  

1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1.1. ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 

- Гл. ас. д-р Галина Георгиева Димитрова, 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 „Офталмология” 

в катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

- Гл. ас. д-р Росен Димитров Михайлов, 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 „Клинична 

лаборатория”  за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. 

 

- Гл. ас. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, 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 „Патофизиология” в катедра по патофизиология. 

 

- Д-р Виолета Василева Грудева, 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 

„Образна диагностика” в катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Света 

Екатерина“. 

 

- Д-р Весела Иванова Карамишева, 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 
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„Акушерство и гинекология” в катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“. 

 

- Д-р Белла Събева Фръндева, 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 „Акушерство и 

гинекология” в катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

 

- Д-р Силвия Емилова Вълчева, 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 

„Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на база УМБАЛ ”Царица Йоанна-

ИСУЛ”; 

 

- Д-р Златка Георгиева Желева 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 УМБАЛ ”Царица Йоанна-

ИСУЛ”; 

 

- Д-р Минко Николаев Шейтанов 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 МБАЛББ ”Света София”; 

 

- Д-р Димитър Димитров Монов 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 УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”; 

 

- Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова 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 „Гастроентерология” в  Клиничен 

център по гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

 

- Д-р Иван Александров Лютаков 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 „Гастроентерология” в  Клиничен център по 

гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

 

-  Д-р Теодора Савова Комитова 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 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в  Клиничен център по 

гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

 

- Д-р Климентина Николаева Герджикова 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 „Гастроентерология” в  Клиничен 

център по гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”; 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

1.2.1. За катедра по обща медицина: 

Съгласно учебната програма на преддипломния стаж по обща медицина на студенти 

медици шести курс – за 5 дни от предидпломния стаж, за 46 групи – общо 690 уч. ч.: 

- Д-р Найден Христов Манолов – ДКЦ „Дружба“; 

- Д-р Венцислав Тръпчов Аговски – ДКЦ „Студентски град“; 

- Д-р Светла Маринова Ангелова– ДКЦ „Студентски град“; 

- Д-р Мария Николаева Стойчева – ДКЦ „Студентски град“; 

- Д-р Диана Енчева Колева – ДКЦ „Дружба“; 

- Д-р Павлина Здравкова Петкова – ДКЦ „Александровска“. 

 

1.2.2. За клиничен център по гастроентерология – За  упражнения на български и 

английски език до 457  уч.ч.: 

- Д-р Радислав Венциславов Начев  

 

1.3. Разрешения за нови конкурси за преподаватели 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

- За катедра по дерматология и венерология – двама асистенти и двама главни 

асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

 

2. НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

2.1. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

1.Д-р Валентина Проданова Хаджинешева, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по биология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 

състав /предклинични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт 

фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. Ралица Стефанова Живкова, дб - Катедра по биология към МУ-София 

2. Проф. д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

3. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. Маргарита Василева Моллова, дб – БАН, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р Иван Димитров Буланов, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Владислав Владимиров Лазаров. 

Дата на защита: 16.05.2018 г. 
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2.Мария Цанева Глушкова, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/предклинични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 3, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

биохимия към МУ-София 

2. Доц. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

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

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

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

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. Албена Първанова Тодорова – Георгиева, дбн - Катедра по медицинска 

химия и биохимия към МУ-София 

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

Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Янка Костадинова Дангулова. 

Дата на защита: 14.05.2018 г. 

 

3. Д-р Трифон Костадинов Вълков, докторант на самостоятелна подготовка и асистент 

към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. 

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 Атанас Христов Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

2. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм - Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

3. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Георги Тодоров Попов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р Маргарита Димова Господинова – Близнакова, дм – МУ-Варна, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

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

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

2. Доц. д-р Лилия Маркова Пекова – Върбанова, дм – УМБАЛ „Проф. Стоян 

Киркович“- Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Мая Белишка.  

Дата на защита: 04.06.2018 г. 

 

4.Светла Николаева Стайкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

психиатрия и медицинска психология. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 7, от 

които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дп - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

3. Проф. Пламен Петров Калчев, дпн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

4. Проф. Емилия Борисова Алексиева, дпн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/; 

5. Доц. Евдокия Кънчева Христова - Славчева, дп – СУ „Св. Климент Охридски“, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София 

2. Проф. д-р Меглена Петрова Ачкова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Снежина Тачева.  

Дата на защита: 11.05.2018 г. 

 

5.Д-р Рене Димитрова Милева – Попова, докторант на самостоятелна подготовка и 

асистент към Катедра по физиология. 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 Радослав Александров Гърчев, дмн - Катедра по физиология към МУ-

София 

2. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм - Катедра по физиология към МУ-София 

3. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм – Тракийски университет – Стара 

Загора, /външен член/; 

5. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн, /вътрешен член/; 

2. Доц. д-р Маргарита Стефанова Иванова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Рашка Николова Лазарова. 

Дата на защита: 01.06.2018 г. 

 

6.Д-р Николай Руменов Стоилов, докторант на самостоятелна подготовка и асистент 

към Катедра по вътрешни болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с 

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

към МУ-София 

3. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска – Мочева, дм - МУ-Пловдив, /външен 

член/; 

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

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

1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – Катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р Иван Томов Груев, дм - Национална многопрофилна транспортна 

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

Технически сътрудник – Иванка Димитрова. 

Дата на защита: 08.05.2018 г.  

 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

3.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Георги Кирилов Попов – редовен докторант към Катедра по УНГ болести 

Докторска програма: Оториноларингология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.38 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Биофилм инфекции при заболявания на ушите, носа и гърлото” 

Научен ръководител: Проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн 

База: Катедра по УНГ болести към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Венелин Маринов Маринов – редовен докторант към Катедра по УНГ болести 

Докторска програма: Оториноларингология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.13 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Поведение при метастази от процеси в областта на главата и шията” 

Научен ръководител: Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм 

База: Катедра по УНГ болести към УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Андрей Богомилов Илиев – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Нефрология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Затлъстяване и метаболитен синдром при хронична бъбречна болест 1-4 стадий” 

Научен ръководител: Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм 

База: Клиника по нефрология към УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Петя Веселинова Георгиева – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.38 

Изпит по английски език: отличен 6.00 
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Тема: „Клинично значение на Tissue Doppler за оценка на диастолната функция на ЛК 

при пациенти след реваскуларизация и запазена ФИ на ЛК ” 

Научен ръководител: Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към УМБАЛ 

"Света Екатерина"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Тихомир Иванчев Христов – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.47 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Хирургично лечение на белодробен тромбемболизъм” 

Научен ръководител: Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към УМБАЛ 

"Света Екатерина"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Ангел Георгиев Дойчев – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.49 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Хирургично лечение на сърдечния миксом и други тумори на сърцето и 

перикарда ” 

Научен ръководител: Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към УМБАЛ 

"Света Екатерина"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Елица Цветкова Григорова-Димитрова – задочен докторант към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.27 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Хирургично лечение на многоетажните артериални поражения на долни 

крайници” 

Научен ръководител: Доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към УМБАЛ 

"Света Екатерина"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 
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- Д-р Милена Стефанова Ангелова – задочен докторант към Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.27 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Лечебно поведение при пациенти с поражения на инфрагеникуларните артерии” 

Научен ръководител: Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн 

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към УМБАЛ 

"Света Екатерина"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Карина Анатолиева Атанасова – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Оценка и лечение на болката при диабетна полиневропатия” 

Научен ръководител: Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм 

База: Катедра по неврология към МБАЛНП "Св. Наум"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Николай Златков Калайджиев – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Болкови синдроми при пациенти с Множествена склероза” 

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

База: Катедра по неврология към МБАЛНП "Св. Наум"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Елена Пламенова Родопска –задочен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по френски език: отличен 6.00 

Тема: „Детска церебрална парализа, епилепсия и интелектуален дефицит” 

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

База: Катедра по неврология към МБАЛНП "Св. Наум"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Ани Стефанова Танева – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 
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Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Клинико-генетично и генетично-епидемиологично проучване на пояс-крайник 

прогресивни мускулни дистрофии в България” 

Научен ръководител: Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн 

База: Катедра по неврология към УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Дияна Стефанова Бележанска – редовен докторант към Катедра по неврология 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.45 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Епидемиология на фронтотемпорална деменция и сродни заболявания ” 

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн 

База: Катедра по неврология към УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Магдалена Николаева Белянова – редовен докторант към Катедра по образна 

диагностика 

Докторска програма: Образна диагностика 

Оценки от конкурсните изпити: отличен 6.00 

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език:  

Тема: „Трансверзални образни срезове и методи в диагностиката на промените на 

ретроперитонеалното пространство” 

Научен ръководител: Доц. д-р Мартин Петров Крупев, дм 

База: Клиника по образна диагностика УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Джулия Даниел Димова – редовен докторант към Катедра по образна диагностика 

Докторска програма: Образна диагностика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Образна диагностика на заболяванията на аднексите” 

Научен ръководител: Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм 

База: Клиника по образна диагностика УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Евгения Владимирова Михайлова – редовен докторант към Катедра по образна 

диагностика 

Докторска програма: Образна диагностика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Компютър-томографска ангиография на клоновете на аортата” 
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Научен ръководител: Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм 

База: Клиника по образна диагностика УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Ивайло Атанасов Богомилов – редовен докторант към Катедра по фармакология и 

токсикология 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Роля на серотонинергичната система във фармакологично повлияване на 

метаболитни функции” 

Научни ръководители: Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм и проф. д-р Надка Иванова 

Бояджиева, дмн 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Славина Руменова Котова-Георгиева– редовен докторант към Катедра по 

урология 

Докторска програма: Урология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по френски език: отличен 6.00 

Тема: „Перкутанна нефролитолапаксия” 

Научен ръководител: Доц. д-р Крисимир Проданов Янев, дм 

База: Катедра по урология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Борис Николаев Ботев – редовен докторант към Катедра по урология 

Докторска програма: Урология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Уродинамични изследвания на долните пикочни пътища” 

Научен ръководител: Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм 

База: Катедра по урология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Христо Пенчев Пенчев – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

Докторска програма: Гастроентерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Еволюция на напредналата чернодробна болест след успешна ерадикация на 

хронична HCV инфекция с директно действащи антивирусни средства” 

Научен ръководител: Проф. д-р Красимир Антонов  Антонов, дмн 
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База: Клиника па гастроентерология към УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Петя Борисова Станкова – редовен докторант към Катедра по медицинска 

микробиология 

Докторска програма: Микробиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.56 

Изпит по английски език: мн. добър 4.66 

Тема: „Молекулярно-генетични, микробиологични и епидемиологични аспекти на 

чревното носителство на карбапенемаза и широкоспектърни бета-лактамаза 

продуценти” 

Научни ръководители: Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм  и Чл. кор. 

проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн  

База: Катедра по медицинска микробиология 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки  

 

3.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

 

- Д-р Таня Димитрова Методиева – асистент към Клиничен център по нефрология 

Тема:”Бъбречна трансплантация и захарен диабет”. 

Научен ръководител: Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн 

База: Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Мая Михайлова Колева – лекар-ординатор в УМБАЛНП „Св. Наум“ за 

зачисляване към Катедра по неврология 

Тема:”Неврокутанни синдроми в детска възраст – клинични изяви, диагноза и лечение 

”. 

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

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 докторанта. 

 

- Д-р Денислава Христова Недева– лекар-ординатор в УМБАЛ „Александровска“ за 

зачисляване към Клиничен център по алергология 

Тема:”Клинични и демографски характеристики и тяхната връзка с някои биомаркери 

на системно възпаление при пациенти с астма – ХОББ припокриващ синдром”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм 

База: Клиника по алергология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 



 

12 

 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Имунопатология и алергология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Елена Георгиева  Петкова – асистент към Клиничен център по алергология 

Тема:”Оценка на влиянието на някои фактори върху клиничния ход на болестта при 

пациенти с уртикария”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм 

База: Клиника по алергология към УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Имунопатология и алергология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Геновева Иванова Тачева – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при 

деца с метаболитни болести”. 

Научен ръководител:  Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм 

База: Клиника по детска неврология към СБАЛДБ „Проф.  д-р Иван Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

3.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Марина Иванова Борисова – задочен докторант към Катедра по неврология, за 

срок от една година, поради необходимост от време за подготовка за публикуване на 

статии и довършване на дисертационния труд, считано от 14.04.2018 г. 

 

3.4. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Михаела Христова Христова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и 

медицинска психология, считано от 07.03.2018 г. 

 

- Д-р Делян Даринов Овчаров, редовен докторант към Катедра по неврология, да бъде 

отчислен с право на защита до 18.04.2018 г. 

 

3.5. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Александър Василев Стратев – редовен докторант към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение от „Сравнителна характеристика между два метода за 

контролиране на дълбочината на анестезия – BIS и ентропия” на „Бъбречно 

заместителна терапия в коремната хирургия и урологията”. 

 

- Д-р Георги Маргаритов Иванов – редовен докторант към Катедра по урология от 

„Ендоскопски методи за лечение на уролитиазата – перкутанна нефролитолапаксия и 

лазерна литотрипсия посредством уретерореноскопията” на „Прогностични фактори, 

функционални и онкологични резултати след радикална лапароскопска 

простатектомия”. 
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- Д-р Даниела Георгиева Василева – задочен докторант към Катедра по пропедевтика 

на вътрешните болести от „Метаболитен синдром и сърдечно-съдови усложнения, 

клиничен и инструментален анализ” на „Сравнителен анализ на кардио-метаболитния 

риск при метаболитен и преметаболитен синдром”. 

 

3.6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от доц. д-р Димитър Буланов, дм, научен ръководител на д-р 

Лилия Бориславова Симонова, задочен докторант към Катедра по обща и оперативна 

хирургия, отчислена с краен срок до 27.10.2017 г. , се предлага д-р Симонова да бъде 

отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и просрочен (по уважителни, обективни причини) законов 

срок. 

 

- Във връзка с доклад от  чл. кор. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, научен ръководител 

на д-р Стефан Каменов Милков, редовен докторант към Катедра по неврология, се 

предлага д-р Милков да бъде отчислен без право на защита поради неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния учебен план. 

 

3.7. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Иван Юриев Павлов. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Имунология. 

Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Разработване и оценка на NGS технологии, приложими 

в клиничната практика”. 

Дата на защитата: 04.01.2018 г. 

  

 4. РАЗНИ: 

 

- Доц. Буланов, ВрИД ръководител на катедра по медицинска физика и биофизика,  

информира ФС за необходимостта от провеждане на процедура по избор на 

ръководител катедра медицинска физика и биофизика, съгл. чл. 86(2) на Правилника за 

устройството и дейността на МУ-София. 

 

 - Във връзка с писмо за номиниране на кандидат от МФ за член на Постоянната 

комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА), и решение на Декански съвет на Медицински факултет, 

Факултетният съвет номинира и предлага на АС да избере проф. д-р Борис Илиев 

Богов, дм от Катедрата по вътрешни болести, който е настоящ председател на 

комисията. 

 

- Факултетният съвет прие и предлага на АС да одобри таксите за продължаващо 

обучение по СДО, които ще бъдат включени в План-разписанието за 2019 г. /Раздел 

XVІІ, т. 21 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2017/2018 г./. както 

следва: 

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 

30 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 
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- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 

лв. на учебен ден 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, 

за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 

лв. на учебен ден 
- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави 

от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за 

чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. 

на учебен ден 
 

- ФС прие състава на Комисия по качество на учебната дейност  

на Медицински факултет към Медицински университет – София, както следва: 

Председател:  Доц. д-р Димитър Буланов  - Зам. Декан по УД на МФ 

Зам. председател: Проф. д-р Здравко Каменов -  Катедра Вътрешни болести 

Членове: 

Проф. д-р Юлия Петрова -Катедра Неврология    

Проф. д-р Боряна Делийска - Кл. център по нефрология  

Проф. д-р Христо Георгиев - Катедра ортопедия и травматология 

Проф. д-р Лазар Желев - Катедра анатомия, хистология и ембриология 

Доц. д-р Юри Няголов -Катедра физиология 

Доц. д-р Гергана Петрова - Катедра педиатрия 

Доц. д-р Румен Николов - Катедра фармакология и токсикология 

Гл. асист. д-р Венцислава Пенчева - Катедра пропедевтика на вътрешните болести 

Гл. асист. д-р Елена Арабаджиева - Катедра обща и оперативна хирургия 

Гл. асист. д-р Константин Гроздев - Катедра Хирургия 

Асист. д-р Анатолий Дуковски - Катедра Акушерство и гинекология 

Асист. д-р Александрина Влахова - Катедра обща и клинична патология 

Асист. д-р Анна Валериева -  Клиничен център по алергология 

Асист. д-р Елена Георгиева - Катедра анестезиология и интензивно лечение 

Д-р Мина Сердарова - докторант 

Никола Дончев - студент 

Милка Бояджиева- Ръководител Учебен отдел „Български студенти“ 

Таня Влъчкова - експерт Учебен отдел „Български студенти“ 

Жулиета Стефанова - в.и.д. Ръководител Учебен отдел „Чуждестранни студенти“ 

Галя Пенева- технически секретар на комисията 

 ФС прие Инструкция за дейността на Комисията по качеството на учебната 

дейност в Медицински факултет при Медицински университет-София – Приложение 1, 

което е неделима част от настоящия протокол. 

 

- Факултетният съвет прие молбата на ас. д-р Борислав Светлозаров Тонев от Катедра 

по физикална медицина и рехабилитация за едногодишен неплатен отпуск, поради 

заминаване в чужбина, считано от 01.02.2018 г.  

  

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 


