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                                                                    Утвърдил:  

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

 

  

  

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 23.03.2018 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. Гл. ас. д-р М. Соколов, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Обща хирургия” в катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 

2. Д-р Л. Лазаров, 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 

„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” в катедра по 

фармакология и токсикология; 

3. Ас. д-р В. Грозева, 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 

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

4. Д-р Н. Семерджиева, 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 МБАЛНП „Св.Наум“; 

5. Д-р А. Шопова, 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 МБАЛНП „Св.Наум“. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

- За катедра по анатомия, хистология и ембриология - Общо за групата 

лекции на английски език – до 45 уч.ч., лекции на български език – до 95 уч.ч., 

изпити англ.език – 200 студенти, упражнения и изпити на български език – до 

860 уч.ч. с  допълнителни граждански договори за летен семестър на: 
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1. Акад.проф.д-р В. Овчаров, дмн 

2. Проф.д-р А. Пастирова, дмн 

3. Проф.д-р А. Палов, дмн 

4. Доц.д-р Д. Кръстев, дм 

 

- За катедра по вътрешни болести - За упражнения на български и английски език  

до 300 уч.ч. на преподавател: 

1. Д-р С. Дереджян, считано от 21.02.2018г  – Клиника по гастроентерология, 

УМБАЛ „Св.Ив.Рилски“ 

2.  Д- р П. Дунев, К-ка по кардиология УМБАЛ“Александровска“ 

3. Д-р Н. Милева, К-ка по кардиология УМБАЛ“Александровска“ 

4. Д-р В. Пакеров, К-ка по кардиология УМБАЛ “Александровска“: 

 

- За катедра по медицинска химия и биохимия - Допълнителен граждански 

договор на Доц. И. Иванов за участие в изпити на английски език в 

допълнителна сесия – до 70 студенти; 

 

- За катедра по педиатрия – за упражнения на български  и английски език – до 

571 уч.ч.: 

1. Д-р С. Лазова 

 

- За клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология - Упражнения на български език до 100 учебни часа за уч. 2017/18г, 

считано от 27.04.2018г: 

1. Д-р И. Габровски 

 

ФС избра за хонорувани преподаватели за уч. 2018/19 г.: 

- За катедра по съдебна медицина и деонтология – За упражнения на английски 

език до 300 уч.ч: 

1. Д-р Б. Милева 

  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните КОНКУРСИ: 

 

1. За катедра по патофизиология – 1 асистент; 

2. За катедра по спешна медицина – 1 асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ“; 

3. За клиничен център по нефрология – 1 главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“ и 1 главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ“; 

4. За катедра по педиатрия – 1 главен асистент и 2 асистенти на база СБАЛДБ 

„Проф. д-р Иван Митев“; 

5. За катедра по офталмология – 1 главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

6. За катедра по биология – 1 главен асистент; 

7. За катедра по съдебна медицина и деонтология – 1 асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

 

2.1. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
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2.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по неонатология 

за нуждите на Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“, 

обнародван в ДВ бр. 1/02.01.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, че 

документите на кандидата ас. д-р С. Хитрова-Николова, дм (общ брой публикации – 8, 

с IF – 1) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатката се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р А. Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София  

Проф. д-р Б. Слънчева, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София  

Доц. д-р В. Димитрова, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София  

Външни членове 

Доц. д-р С. Ковачев, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р И. Костов, дм - СБАЛАГ „Майчин дом“ 

 Резервни членове 

Доц. д-р Ж. Карагьозова, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София  

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

Технически сътрудник: А. Бурова. 

 

2.1.2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по психиатрия за 

нуждите на Катедра по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 1/02.01.2018 г. Комисията за допустимост на 

кандидатите установи следното: 

1. Гл. ас. д-р Р. Владимирова, дм – документите не отговарят на Приложение 4  на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът не се допуска до участие в конкурса с мотиви : 

общ брой публикации – 33; публикации с импакт фактор – 4/представени са 5 

публикации в списания с импакт фактор, като 1 от статиите е с JIF, изчислен от самото 

списание и не фигурира в справката със статии с импакт фактор от Медицинската 

библиотека на МУ-София, т. е. има 4 статии с импакт фактор, изискват се 5/; цитирания 

в чуждестранни източници – 11/недостатъчен брой цитирания в международни 

източници – 11, изискват се 20/. 

2. Гл. ас. д-р Г. Хранов, дм - не отговарят на чл. 127, ал.2, т. 10 и Приложение 4  на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът не се допуска до участие в конкурса с мотиви : 

общ брой публикации – 18 / по списък – 27, приложени – 18, изискват се 25/; 

публикации с с импакт фактор – 4 /по списък – 12, приложени – 6, от които 2 без импакт 

фактор, изискват се 5/; цитирания в чуждестранни източници – 35.   

С оглед на гореизложеното Факултетният съвет не избира научно жури, тъй като 

няма допуснати кандидати за участие в конкурса. 

  

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

 

2.2.1.Д-р Ж. Донков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

епидемиология. 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. Проф. д-р В. Дойчева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София 
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2. Доц. д-р А. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София 

3. Проф. д-р В. Монев, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Т. Димитрова, дм – пенсиониран преподавател повече от 5 год. , 

/външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Шаламанов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Й. Митова - Минева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София 

2. Доц. д-р И. Попиванов, дм – ВМА - София, /външен член/; 

Технически сътрудник – И. Павлова. 

Дата на защита: 08.06.2018 г. 

 

2.2.2.Д-р Е. Мермеклиева - Хараланова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по офталмология. 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. Доц. д-р В. Чернодринска, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

2. Проф. д-р С. Чернинкова - Гопина,дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Ц. Марков, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Петров, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

5. Доц. д-р Г. Алексиева, дм – Болница „Визус“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р И. Петкова, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

2. Доц. д-р Ц. Димитров, дм – Първа МБАЛ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Т. Тодорова. 

Дата на защита: 08.06.2018 г. 

 

2.3. ПРОМЯНА  ДАТАТА НА  ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Д-р Р. Милева – Попова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

физиология, като датата 01.06.2018 г. определена със заповед  № РК 36-312/01.03.2018 

г., да бъде променена на 31.05.2018 г., поради ангажименти на членове на научното 

жури. 

  

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА ГОДИНА 

НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Проф. д-р Д. Попова, дм, катедра по клинична фармакология и терапия, с  23 

„да” и 1 „не“ от  24 гласували. 

2. Проф. д-р Ю. Македонска /Джоргова/, дм, катедра по сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология,  с 24 „да” от 24 гласували. 

3. Доц. д-р П. Узунова, дф, катедра по медицинска физика и биофизика, с  22 „да” 

и 2 „не“ от  24 гласували. 

4. Проф. д-р Д. Петров, дмн, клиничен център по белодробни, с  24 „да” от  24 

гласували. 

 

 ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС 

- Д-р Й. Иванов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 
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Тема: „Съвременни аспекти в хирургичното лечение на саркома на Юинг” 

Научен ръководител: Доц. д-р А. Андреев, дм 

База: Клиника по костна патология и обща ортопедия, УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Михайлов  – редовен докторант към Клиничен център по белодробни болести 

Докторска програма: Белодробни болести 

Тема: „Клинико-имунологична характеристика на астма и ХОББ-синдром на 

припокриването” 

Научен ръководител: Доц. д-р В. Юрукова, дм 

База: Клиничен център по белодробни болести  към МБАЛББ "Св. София" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р В. Томова – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Персистираща пулмонална артериална хипертония в неонаталния период – 

диагностични и терапевтични аспекти”. 

Научен ръководител: Доц. д-р Р. Георгиева, дм 

База: Клиника по неонатология 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.  

 

- Д-р Н. Маринчев – лекар началник отделение в УМБАЛ-Бургас  за зачисляване към 

Катедра по урология 

Тема:”Биопсия на простатата, съвременни методи и предизвикателства” 

Научни ръководители:  доц. д-р К. Янев, дм и доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм 

База: Клиника по урология  към УМБАЛ „Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Урология 

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 Ю. Мартева-Проевска  – асистент към Катедра медицинска микробиология 

Тема:”Проучвания върху чувствителността към colistin проблемни Грам-отрицателни 

бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”. 

Научни ръководители: Доц. д-р Ц. Велинов, дм и доц. д-р Р. Марковска-Давидкова, дм 

База: Катедра по медицинска микробиология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина (в процес на акредитация) 

Докторска програма: Микробиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет.  
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4.3.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Ж. Нацкова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. 

психология, за срок от една година, поради необходимост от време за проследяване 

на пациентите, включени в проучването и публикуване на статии, считано от 

31.03.2018 г. 

- Д-р С. Димитрова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. 

психология, за срок от една година, поради необходимост от време за проследяване 

на пациентите, включени в проучването и публикуване на статии, считано от 

31.03.2018 г. 

- Д-р Е. Маринова – редовен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

една година, поради необходимост от събиране, изследване и обработване на 

получените данни, считано от 31.03.2018 г. 

- Д-р А. Василев – задочен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

една година, поради необходимост от довършване на статистическата обработка на 

получените данни и оформяне на дисертационния труд, считано от 14.04.2018 г. 

- Д-р С. Драгоев – задочен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнителна статистическата обработка на 

събраните данни, считано от 14.04.2018 г. 

- Д-р С. Дикова – задочен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

шест месеца, поради необходимост от финализиране на публикациите, считано от 

14.04.2018 г. 

 

4.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

-  Д-р Б. Колев – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, за срок от 1 години поради семейни причини, считано от 

01.03.2018 г. 

 

4.5. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р А. Банчев –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия,  

предлага се за втори научен ръководител доц. д-р Анна Кръстева Павлова, дм. 

 

4.6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Милушев – редовен докторант към Катедра по урология от „Сравнителен 

анализ на лазерната литотрипсия с други мерки за лечение пр уретерна литиаза” на 

„Използване на ретроградна интраренална хирургия за лечение на конкременти с 

размери над 15 мм”. 

 

4.7. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклади от  проф. д-р С. Георгиев, дм, зам. декан „Чуждестранни 

студенти, докторанти и специализанти“ и доц. д-р Д.  Дъбов, дм, научен ръководител на 

д-р Ю. Заббарова, чуждестранен докторант към Катедра по офталмология, се предлага 

д-р Заббарова да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на 

ангажиментите по докторантурата – не е заплатила дължимата от нея такса за обучение 

и не е изготвила в срок индивидуален учебен план. 

 

- Във връзка с доклад от  доц. д-р Г. Матеев, дм, научен ръководител на д-р Д. Мирчева, 

редовен докторант, прекъснала по сем. причини с краен срок до 25.02.2018 г., към 

Катедра по дерматология и венерология, се предлага д-р Мирчева да бъде отчислена 

без право на защита поради просрочен законов срок и неизпълнение на ангажиментите 

по индивидуалния учебен план. 
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- Във връзка с доклад от  проф. д-р И. Литвиненко, дм, научен ръководител на д-р Д. 

Стаматов, задочен докторант, удължен с краен срок до 10.04.2017 г., към Катедра по 

педиатрия, се предлага д-р Стаматов да бъде отчислен без право на защита поради 

просрочен законов срок и неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен 

план. 

 

4.8. ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р М. Сълева - Статева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Дерматология и венерология. 

Катедра по дерматология и венерология 

Тема на дисертационния труд: „Имунохистохимични изследвания върху експресията на 

Kindlin-1 и Kindlin-2 при немеланомни кожни тумори”. 

Дата на защитата: 27.02.2018 г. 

- А. Загорска. 

Професионално направление: Физически науки  – шифър 4.1  

Докторска програма: Биофизика. 

Катедра по медицинска физика и биофизика 

Тема на дисертационния труд: „Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в 

интервенционалната рентгенология и кардиология”. 

Дата на защитата: 14.03.2018 г. 

- Д-р Ю. Хаджиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Оториноларингология. 

Катедра по УНГ болести 

Тема на дисертационния труд: „Експресионен профил на BPIFA 1 (SPLUNC1) гена при 

пациенти с хроничен риносинуит и хроничен гноен отит”. 

Дата на защитата: 16.03.2018 г. 

  
РАЗНИ 

 
I. Традиционните награди на МФ за приноси в научноизследователската 

дейност и преподавателската дейност: 

 

1. Награда на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ за значителни приноси в научната 

и преподавателската дейност в областта на  терапевтичните науки - не се присъжда 

(няма постъпили предложения)  

 

2. Награда на името на ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ  за значителни приноси в научната 

и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки -  Доц. д-р Г. Велев, дм 

 

3. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на  фундаменталните науки - Доц. д-р 

Р. Гергова, дм 
 

4. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за значителни приноси 

в научната и преподавателската дейност: 

- в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ:   

1. А. Илиев - главен асистент в Катедра по анатомия   
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- в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ:   

1. Д-р К. Гроздев - главен асистент в Катедра по хирургия  

    

2. Д-р Т. Попов - главен асистент в катедра по УНГ  

    

5. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в  

научната и изследователската дейност -   

В. Костов, студент по медицина V курс:  

  

6. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската 

наука и практика на името на професор Стоян Киркович – Проф. д-р П. Панчев, дмн – 

Катедра по урология. 

 
II. ФС с мнозинство прие Протокол № 4/08.03.2018 г.  от заседанието  

на Комисията за разпределение на средствата за закупуване на апаратура и пособия за 

учебно-преподавателската дейност на Медицински факултет при МУ-София /който, 

заедно с приложенията, е неделима част от настоящия протокол/. 

По отношение на искането на три катедри (Акушерство и  

гинекология, Урология и Хирургия) за „Платформа за Робот-асистирана хирургия“ 

Факултетният съвет одобри решението на Комисията както следва:  

1. Поради значителната крайна стойност на апарата предвидените  

средства да бъдат за „Доокомплектовка на платформа за Робот-асистирана 

хирургия“. 

2. При невъзможност през настоящата година да се закупи от  

СБАЛАГ Майчин дом на основната конфигурация на Робота средствата да бъдат 

насочени за закупуване на „Барокамера с кислород“ (предвидени в сегашното 

предложение за 2019 г.) за Катедра по неврология на базата на УМБАЛ „Св. 

Наум“, а средствата за Доокомплектовка на платформата за Робот-асистирана 

хирургия да се предвидят за следващата бюджетна година. 

3. Обществената поръчка за доокомплектовка на робота ще стартира  

след закупуване от СБАЛАГ Майчин дом на основната конфигурация на 

апарата. 

 

III. Факултетният съвет на МФ разгледа постъпил доклад от проф.  

Здр. Каменов за решение на катедрения съвет на катедра по вътрешни болести, във 

връзка с постъпило заявление от проф. Т. Попов за прехвърлянето му от състава на 

клиничен център по алергология в състава на катедра по вътрешни болести.  

След обсъждане Факултетният съвет гласува против /от 24 гласували - 0 „за“, 23 

„против“ и 1 „въздържал се“/ прехвърляне на проф. Т. Попов от състава на клиничен 

център по алергология в състава на катедра по вътрешни болести. 

 

IV. 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 

22.03.2018 г. ФС реши с мнозинство да премине на постоянен трудов договор ас. д-р 
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Я. Коларска, дм, клиничен център по нефрология, защитила дисертационен труд през 

2017 г. 

 
V. ФС прие следните предложения за промени в Правилника за подготовка 

и провеждане на учебната 2018/19 година: 

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Към раздел I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
• т.1.2. да се коригира – Ако след прехвърляне (или презаписване) на български 

и чуждестранни студенти, броят им се увеличава на повече от 10 в група, се 

създават допълнителни групи. 
 

• Към раздел III 

• нова т.2.1. Графиците за учебните занятия и изпитни сесии на ФДМ, ФФ и 

ФОЗ задължително  се съгласуват с Учебния отдел на МФ по отношение 

ползване аудиториите на територията на ПУЦ.  
 

• Към раздел VIII 
• Към т. 6.5. да се допълни – Изпитните комисии за провеждане на държавни 

изпити на редовна, поправителна или допълнителна сесии, с повече от една 

дисциплина се състоят от не повече от 4(четири)хабилитирани лица… 

  

• Към раздел XVI 

• нова т. 6.4. Възлагане на преподаване съгласно учебната програма  
• 6.4.1.Обучение на български език - за редовни преподаватели към дадена 

катедра/КЦ на МФ, на които се възлага тематично обучение на български 

студенти по учебен план в друга катедра на МФ отработените учебни часове ще 

бъдат включвани в индивидуалната им аудиторна заетост към катедрата, в която 

са на щат. Възлагането на учебна дейност да става чрез доклад от ръководител 

катедра след проведен катедрен съвет и одобряване от Декански и Факултетен 

съвет. Отчитането на отработените учебни часове в преподаване на български 

студенти ще се осъществява въз основа на доклад от ръководителя на 

възлагащата учебна дейност катедра след всеки семестър и/или цикъл. 

• 6.4.2.Обучение на английски език -  за редовни преподаватели към дадена 

катедра/КЦ на МФ, на които се възлага тематично обучение на английски език 

по учебен план в друга катедра на МФ, възлагането на учебна дейност да става 

чрез доклад от ръководител катедра след проведен катедрен съвет и одобряване 

от Декански и Факултетен съвет. Заплащането на отработените учебни часове да 

бъде въз основа на доклад от ръководителя на възлагащата учебна дейност 

катедра. 

 

Протоколирал:                                                 

Я. Стойчева                                                              
 


