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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 27.04.2018 г. 

 

 

 ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

  

1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.1. ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Доц. д-р С. Стефанов, дм за заемане на академичната длъжност „професор” 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“; 

2. Доц. д-р Д. Кюркчиев, дмн за заемане на академичната длъжност „професор” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Имунология” в катедра 

по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

3. Доц. д-р М. Иванова-Шиварова, дм за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Имунология” в катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

4. Доц. д-р Р. Иванова-Боянова, дмн за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Патологоанатомия и цитопатология” в клиничен център по ендокринология на 

база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“; 

5. Доц. Р. Кънева, дб за заемане на академичната длъжност „професор” в област 

на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 

„Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия; 

6. Гл. ас. д-р М. Петрова-Яначкова, дм 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” в катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология на база УМБАЛ „Александровска“; 

7. Д-р С. Хитрова-Николова, дм 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“; 

8. Д-р К. Куков за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска психология” 

в катедра по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

9. Д-р С. Георгиева за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“; 

10. Д-р С. Церовски за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“; 

11. Д-р А. Герчев за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“; 

12. Д-р Ж. Шавалов за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в 

катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 

13. Д-р Св. Йоров 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 „Александровска“; 

14. Д-р Н. Бакалова 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 „Света Екатерина“. 

   

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ 

ФС избра клиничен психолог С. Стайкова за хоноруван преподавател за преподаване на 

семинарни занятия /упражнения/ по СДО – 30 уч. часа за уч. 2017/18 г. в катедра по 

психиатрия и клинична психология. 

 

1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

1. За катедра по сърдечно-съдова хирургия – един доцент   по сърдечно-съдова 

хирургия на база УМБАЛ „Света Екатерина“; 

2. За катедра по патофизиология – един асистент; 

3. За катедра по психиатрия и медицинска психология – един главен асистент по 

медицинска психология. 
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По втора точка от дневния ред ФС избра следните  

2. НАУЧНИ ЖУРИТА 

2.1. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

педиатрия за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по детска 

онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

17/23.02.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р И. Щърбанов, дм (общ брой публикации – 26, с IF – 2) отговарят на 

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

участие в конкурса. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

втория кандидат д-р И. Чакъров, дм (общ брой публикации – 10, с IF – 0) не отговарят 

на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата не се допуска 

до участие в конкурса. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Доц. д-р С. Стефанов, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Д. Бобев, дмн – пенсионер 

Доц. д-р П. Бояджиев, дм – пенсионер 

Проф. д-р И. Христозова, дмн - УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ 

Резервни членове 

Доц. д-р Б. Аврамова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София  

Доц. д-р Р. Митрова - Пеева, дм – УБАЛ „Лозенец“ – външен член 

Технически сътрудник: А. Дойчева. 

 

2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по педиатрия за нуждите на 

Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. И. Митев“, обнародван в ДВ бр. 

17/23.02.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р Д. Русинов, дм(общ брой публикации – 28, с IF – 3 при изисквани 5, 

цитирания – 26) не отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидата не се допуска до участие в конкурса, а конкурсът се прекратява. 

 

3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по ортопедия и 

травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база Клиника 

по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, 

обнародван в ДВ бр. 17/23.02.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидата гл. ас. д-р В. Алексиев, дм (общ брой публикации – 72, с 

IF – 5, цитирания в чуждестранни източници - 40) отговарят на изискванията и 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Х. Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София  

Проф. д-р Е. Медникаров, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра 

по ортопедия и травматология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Д. Джеров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Д. Камбуров, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна 
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Доц. д-р В. Яблански, дм - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Проф. д-р Б. Владимиров, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р А. Андреев, дм - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София  

Доц. д-р А. Пешев, дм – МБАЛ „Сердика“ – външен член 

Технически сътрудник: д-р Р. Кехайов. 

 

4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по Медицинска биология 

/биология на човека/ за нуждите на Катедра по биология, обнародван в ДВ бр. 

17/23.02.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата доц. Ст. Делимитрева, дб (общ брой публикации – 55, с IF – 19, цитирания в 

чуждестранни източници – 103, докторанти - 2) отговарят на изискванията и 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р Вл. Овчаров, дмн – ФОЗ към МУ-София 

Проф. д-р Д. Димитрова - Диканарова, дмн – Катедра по биология към МУ-София 

Проф. д-р Д. Хинова – Палова, дмн – Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р А. Божилова - Пастирова, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Цв. Маринова, дмн - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. Н. Ивановска, дбн – БАН 

Проф. д-р В. Бурнева, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. А. Чорбанов, дб – БАН – външен член 

Доц. М. Мурджева - Андонова, дб – БАН – външен член 

Технически сътрудник: гл. ас. В. Лазаров. 

 

5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по паразитология и 

хелминтология за нуждите на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 

17/23.02.2018 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата ас. д-р В. Велев, дм (общ брой публикации – 10, с IF – 2) отговарят на 

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

участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р К. Вутова, дм – пенсионер по-малко от 5 год., Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р А. Мангъров, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София 

Проф. д-р В. Дойчева, дм – Катедра по епидемиология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р М. Даскалова, дм – пенсионер 

Доц. С. Петкова, дб – БАН 

Резервни членове 

Доц. д-р И. Еленков, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София 

Доц. д-р К. Кънчев, двм – Лесотехнически университет – външен член 

Технически сътрудник: М. Белишка. 
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2.2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 

1.Д-р Ц. Георгиев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, 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. Проф. д-р Р. Стоилов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р З. Коларов, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р К. Яблански, дм – МБАЛ „Св. Панталеймон“ - Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р М. Панчовска – Мочева, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р М. Генева – Попова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология към МУ-София; 

2. Доц. д-р А. Бозукова – Тончева, дм – НМТБ „Цар Борис III“, /външен член/; 

Технически сътрудник – И. Димитрова. 

Дата на защита: 25.06.2018 г. 

 

2.Д-р Н. Поройлиев, редовен докторант към Катедра по спешна медицина, 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 А. Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Велчев, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София; 

3. Проф. д-р Д. Раев, дмн – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 

4. Проф. д-р М. Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

5. Проф. д-р П. Гацов, дм – II МБАЛ, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Рунев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Тодорова. 

Дата на защита: 12.06.2018 г. 

 

3.Д-р К. Павлов, редовен докторант към Клиничен център по гастроентерология, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / терапевтични специалности/: общ брой публикации – 6, от които 

с импакт фактор – 3, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Й. Генов, дм - Клиничен център по гастроентерология към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Алексиев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Проф. д-р Н. Григоров, дмн - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Доц. д-р И. Маринова, дмн – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен 

член/; 



 

6 
 

5. Доц. д-р Д. Николовска, дмн -  МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Попов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

2. Доц. д-р С. Ханджиев, дм -  Онкологичен център Сити Клиник, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 22.06.2018 г. 

 

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

 

1.Д-р С. Димитров, задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / хирургични специалности/: общ брой публикации – 6, от които с 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Т. Захариев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 

год.,Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р В. Говедарски, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

3. Проф. д-р М. Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм – Национална кардиологична болница , 

/външен член/; 

5. Проф. д-р В. Червенков, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Петков, дмн – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Паница, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, /външен член/; 

3. Доц. д-р Л. Бешев, дм – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Стоянова. 

Дата на защита: 18.06.2018 г. 

 

2.Д-р П. Кръстев, задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология. 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 Ю. Македонска, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУ-София; 

3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, 

/външен член/; 

4. Проф. д-р Ф. Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р С. Тишева - Господинова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“- Плевен, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Трендафилова - Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София; 
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2. Доц. д-р М. Токмакова, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Стоянова. 

Дата на защита: 22.06.2018 г. 

 

3.Д-р Н. Чилингирова, задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология. 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. Проф. д-р Д. Трендафилова - Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София; 

2. Доц. д-р П. Кратунков, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

3. Проф. д-р М. Цонзарова, дм – Национална кардиологична болница , /външен 

член/; 

4. Проф. д-р А. Кънева - Ненчева, дм – Национална кардиологична болница , 

/външен член/; 

5. Проф. д-р М. Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Ю. Македонска, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Велчев, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София; 

Технически сътрудник – Б. Стоянова. 

Дата на защита: 25.06.2018 г. 

 

4.Д-р Г. Янков, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център по 

белодробни болести. 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 Д. Петров, дмн – Клиничен център по белодробни болести към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Г. Начев, дмн – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

3. Проф. д-р А. Учиков, дмн – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Р. Ненков, дм – УМБАЛ „Света Марина“- Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Новаков, дм – УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Петков, дмн – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Р. Радев, дм – УМБАЛ „Света Марина“- Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Бочкарова. 

Дата на защита: 25.06.2018 г. 

 

5.Д-р М. Христов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  
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академичния състав / биологични специалности/: общ брой публикации – 5, от които с 

импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р С. Сурчева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р К. Якимова, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р И. Белчева, дмн – БАН, /външен член/; 

4. Проф. д-р Е. Джамбазова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Л. Танчева, дф - БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Ц. Дончева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р М. Ганева, дм - Тракийски университет – Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – Р. Методиева. 

Дата на защита: 22.06.2018 г. 

 

6.Д-р Т. Кунчев, редовен докторант към Катедра по неврология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на  академичния състав / терапевтични специалности/: 

общ брой публикации – 6, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р Л. Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Е. Русчева, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

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

4. Проф. д-р Л. Йорданов - Мавлов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Н. Никоевски, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Клисурски, дм – Аджибадем Сити Клиник, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова. 

Дата на защита: 05.07.2018 г. 

 

7.Д-р К. Кастрева, редовен докторант към Катедра по неврология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на  академичния състав / терапевтични специалности/: 

общ брой публикации – 6, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р И. Търнев, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Т. Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

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

4. Проф. д-р Л. Йорданов - Мавлов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р Н. Никоевски, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р В. Божинова - Чамова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р С. Новачкова - Спасова, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница 

Токуда, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова. 
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Дата на защита: 04.07.2018 г. 

 

8.Д-р В. Воденичаров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по хигиена, 

медицинска екология и хранене. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / биологични 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 Д. Байкова - Маркова, дм – ФОЗ към МУ-София; 

2. Проф. Ф. Рибарова, дб – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ-

София; 

3. Доц. Т. Димитрова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. А. Александрова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р Д. Чаръкчиев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. К. Митов, дф – Фармацевтичен факултет към МУ-София; 

2. Доц. д-р А. Пенков, дм - Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене 

към МУ-София; 

3. Доц. д-р Д. Христова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р А. Божилова - Пастирова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Д. Христов. 

Дата на защита: 27.08.2018 г. 

 

9.Д-р Д. Николаков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. Заключение на комисията по текущо атестиране 

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

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

София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

2. Проф. д-р П. Кенаров, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

3. Доц. д-р Е. Танева, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Д. Танчева, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Р. Радев, дмн - МУ-Плевен, /външен член/; 

2. Проф. д-р И. Смилов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 18.09.2018 г. 

 

10.Д-р М. Николова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по хигиена, 

медицинска екология и хранене. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / биологични 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 А. Пенков, дм – Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене 

към МУ-София; 
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2. Проф. д-р М. Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Проф. д-р В. Дулева, дм – НЦООЗА, /външен член/; 

4. Доц. д-р Л. Рангелова, дм – НЦООЗА, /външен член/; 

5. Доц. д-р Е. Стойнев, дм – Транспортен ДКЦ - София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Христова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

2. Проф. д-р Л. Иванова, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Д. Христов. 

Дата на защита: 10.09.2018 г. 

 

По трета точка от дневния ред  ФС реши: 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

3.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р Н. Петрова – редовен докторант към Катедра по хирургия 

Докторска програма: Обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Тема: „Принципи, методи и алгоритъм на поведение при начален стадий на рак на 

млечната жлеза” 

Научен ръководител: Доц. д-р С. Тошев, дм 

База: Клиника по хирургия, УМБАЛ “Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

3.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р В. Коритарова – задочен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение, за срок от една година, поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 18.04.2018 г. 

- Д-р С. Димитров – задочен докторант към Катедра по УНГ болести, за срок от 

една година, поради необходимост от довършване на дисертационния труд, считано 

от 15.04.2018 г. 

 

3.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- З. Хамуде, задочен докторант към Катедра по медицинска генетика, считано от 

14.04.2018 г. 

- Д-р Д. Игнатова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска 

психология, считано от 18.04.2018 г. 

- Д-р Д. Василева, задочен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, считано от 06.03.2018 г. 

 

3.4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

 

- Д-р Б. Наметков – редовен докторант към Клиничен център по гастроентерология, 

който е назначена на трудов договор, считано от 01.05.2018 г. 

- Д-р Н. Филева – редовен докторант към Катедра по образна диагностика, която е 

назначена на трудов договор, считано от 01.05.2018 г. Предлага се за втори научен 

ръководител доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм и промяна на темата на 

докторантурата на д-р Филева от „3Т магнитнорезонансна диагностика при 



 

11 
 

димиелизиращи процеси в мозъка“ на „3Т магнитнорезонансна диагностика при 

мултиплена склероза“. 

 

3.5. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р С. Шумарова – задочен докторант към Катедра по хирургия,  предлага се за втори 

научен ръководител доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм. 

 

3.6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- М. Христова – редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология от 

„Особености в профилите на когнитивно функциониране на деца със специални 

образователни способности” на „Особености в интелектуалното функциониране на 

деца с невроразвитийни разстройства”. 

 

3.7.ЗАЩИТИЛИ ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р А. Аройо. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Множествен тропен дефицит: мутационен скрининг на 

хипофизарни трансплантационни фактори, корелации генотип-фенотип”. Дата на 

защитата: 19.01.2018 г. 

- Д-р И. Вълков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гастроентерология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Серумни липиди при хроничен хепатит С и връзката им 

с характера и еволюцията на болестта”. Дата на защитата: 27.03.2018 г. 

- Д-р Л. Тодорова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/. 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Фармакологично повлияване на болката – 

експериментални, клинични и регулаторни проучвания”. Дата на защитата:03.04.2018 г. 

- Д-р В. Стоянов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия. 

Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни възможности и алтернативи в 

диагностиката и лечението на злокачествените тумори на проксималните 

екстрахепатални жлъчни пътища”. Дата на защитата: 12.04.2018 г. 

- Д-р И. Първова - Христова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ревматология. 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Клинични аспекти на нежеланите лекарствени реакции 

при употреба на биологични лекарствени продукти за лечение на ревматологични 

заболявания при българска популация пациенти”. Дата на защитата: 17.04.2018 г. 

- Д-р А. Цакова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Клинична лаборатория. 
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Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Биомаркери за дефиниране, стратификация и 

проследяване на перипроцедурна некроза след перкутанна коронарна интервенция”. 

Дата на защитата: 19.04.2018 г. 

 

ФС взе следните решения по 

 4. РАЗНИ:     

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

закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност на МФ към 

МУ-София, съгласно Протокол № 5/ 26.04.2018 г. за актуализиране на заявките на 5 

катедри / катедра по сърдечно-съдова хирургия, катедра по обща и клинична патология,  

катедра по анестезиология и интензивно лечение, клиничен център по 

гастроентерология и катедра по  съдебна медицина и деонтология/. Протокол № 5 е 

неделима част от настоящия протокол. 

 

4.2.  Факултетният съвет на Медицински факултет гласува с мнозинство и предлага на 

АС да утвърди предложението на ФС за присъждането на  традиционните годишни 

награди за значителни приноси в научноизследователската дейност и 

преподавателската дейност, както следва: 

1. Награда на името на ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ  за значителни приноси 

в научната и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки - 

на Доц. д-р Г.  Велев, дм /катедра по хирургия/ и парична награда от 1000 лв. 

2. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ за значителни приноси 

в научната и преподавателската дейност в областта на  фундаменталните 

науки, присъдена на  Доц. д-р Р. Гергова, дм/Катедра по медицинска 

микробиология/  и парична награда от 1000 лв.   

3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за 

значителни приноси в научната и преподавателската дейност, присъдена на: 

- в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ:   

3.1. гл. ас. А. Илиев /Катедра по анатомия, хистология и ембриология/ и парична 

награда от 1000 лв.     

- в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ:   

3.2.гл. ас. д-р К. Гроздев /Катедра по хирургия/ и парична награда от 1000 лв.      

3.3.гл. ас. д-р Т. Попов /Катедра по УНГ/ и парична награда от 1000 лв.      

4. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно 

участие в  научната и изследователската дейност - на В. Костов /студент по 

медицина V курс/ и парична награда от 1000 лв. 

5. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на 

медицинската наука и практика на името на професор Стоян Киркович - на 

Проф. д-р П. Панчев, дмн /Катедра по урология/ и парична награда от 1000 

лв.      

 

4.3.  ФС утвърждава избора на доц. П. Узунова, дф за ръководител на катедра по 

медицинска физика и биофизика, проведен на катедрен съвет на 16.04.2018 г. 

 

ФС реши да предложи на АС да удължи трудовия договор на проф. д-р В. 

Божинова-Чамова, /катедра по неврология/ с 26 “да“, 0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 26 

гласували членове на ФС. 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 


