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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 17.07.2018 г. 

 

 

  

  

            ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

преподаватели: 

1. Доц. С. Делимитрева, 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 „Медицинска биология (Биология на човека)” в Катедра 

по билогия; 

2. Гл. ас. д-р В. Алексиев, 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 „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“; 

3. Ас. д-р А. Петров, 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 

„Клинична фармакология и терапия” в Катедра по клинична фармакология и 

терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

4.  Д-р В. Велев, 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 „Паразитология и 

хелминтология” в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“; 

5. Ас. д-р Д. Йорданов, 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 

„Микробиология” в Катедра по медицинска микробиология; 

6. Ас. А. Александрова, дб 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 

„Микробиология” в Катедра по медицинска микробиология; 

7. Д-р Б. Мирчева за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина” в 

Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“; 

8. Д-р И. Попова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 
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9. Д-р Н. Габровска за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

10.  Д-р Н. Янев, дм за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

11.  Д-р М. Михайлов за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

12.  Д-р Н. Великова-Павлова за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Офталмология” в 

Катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

13.  Д-р В. Иванова 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“; 

14. Д-р Д. Кофинова 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“; 

15.  Д-р И. 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 „Акушерство и 

гинекология” за нуждите на Катедра по клинични и медико-биологични науки 

на база Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца; 

16.  Д-р М. Сълева-Статева за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

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

венерология” в Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

17. Д-р Ю. Магди за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

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

венерология” в Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

 

- За катедра по Медицинска химия и биохимия –  

За медицинска химия:  

1. Доц И. Иванов - За лекции до 135 уч.ч. и упражнения до 180 уч.ч. на английски 

език и участие в изпити по медицинска химия на английски език в редовна, 

поправителна и допълнителни сесии до 562 уч.ч. 

2. Ас. М. Матова - За упражнения на английски език летен семестър до 210 уч.ч. 

3. Ас. А. Василева - За упражнения на български език летен семестър до 150 уч.ч 
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4. Д. Александрова, химик- За упражнения на бълг.ез.до 120 уч.ч. и англ.ез. До 375 

уч.ч. 

5. Р. Янева, химик - За упражнения на бълг.език до 120 уч.ч 

За медицинска биохимия - За упражнения на български и на английски език до 

387 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Гл. ас. Е. Панов 

2. Гл. ас. Н. Кръстева 

3. Н. Иванова 

4. Т. Кадийска 

5. А. Киров 

6. А. Кавръкова 

7. С. Гирагосян – докторант 

8. В. Петкова – докторант 

9. В. Славов – докторант 

10. С. Андонова – Бъклова 

 

- За катедра по биология - За упражнения на български  език до 447 уч.часа на 

хоноруван преподавател: 

1. Доц.д-р И. Буланов 

2. Гл. ас. Р. Коларова – Колева 

 

- За катедра по клинична фармакология и терапия -  За упражнения на 

български и на английски език до 313 уч.часа 

1. Д-р В. Каменова 

 

-  За катедра по патофизиология - За упражнения на български и на английски 

език до 785 уч.часа на хоноруван преподавател: 

       1.  Д-р  М. Балуцов 

       2.  Д-р И. Петкова 

  

- За катедра по пропедевтика на вътрешните болести - За упражнения на 

български и на английски език до 502 уч.часа 

1. Д-р  Д. Василева 

 

-    За катедра по физиология – За лекции и изпити на бълг.и англ.език до 376 

уч.ч. и упражнения на англ.език до 1081 уч.ч за всеки хабилитиран преподавател 

и За упражнения на български език до 1081 уч.ч. за всеки нехабилитиран 

преподавател:  

       1. Проф.д-р Л. Витанова   

       2. Доц. д-р А. Куртев  

       3.  Доц. Б. Стоименова 

       4.  П. Маркова 

       5. Б. Кадинов 

       6. М. Михайлова 

 

-  За катедра по педиатрия -  За упражнения и изпити на бълг.и английски език до 

499 уч.ч.: 

        1. Д-р М. Байчева 
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-  За катедра по ортопедия и травматология –  За лекции по спешна 

травматологияна студенти на български език и спецализанти по ортопедия и 

травматология общо 102 уч.ч. от От УСБАЛСМ „Пирогов“ :  

       1.  Проф.д-р Д. Малушев 

       2.  Проф.д-р М. Рашков 

       3.  Проф.д-р А. Балтов   

  

-  За катедра по медицинска микробиология –    За упражнения на български и 

английски език до 681 уч.часа на хоноруван преподавател:  

      1.  Д-р Д. Иванова 

      2.  Д-р Г. Гергова 

      3.  Доц.д-р М. Марина 

      4.  Д-р Л. Лазова 

      5.  А. Мухтарова 

 

-  За катедра по фармакология и токсикология  

       1. Доц.д-р И. Ламбев - За упражнения на МФ и ФДМ на български език до 300 уч.ч 

и упражннения на английски език за МФ до 90 уч.ч. 

       2. Д-р К. Симеонова - За упражнения на български език до 180 уч.ч.и упражнения 

на английски език до 90 уч.часа 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

  

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” /две места/ по офталмология за 

нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 37/ 04.05.2018 г. 

За участие в конкурса са подали документи следните кандидати: 

1. Гл. ас. д-р Н. Велева, дм – общ брой публикации – 42, с IF – 8, цитирания общо 26 / 

от които 10 в чуждестранни източници, при изискване 20/ 

2. Гл. ас. д-р С. Иванова, дм – общ брой публикации – 38, с IF – 5, цитирания общо 28 / 

от които 12 в чуждестранни източници, при изискване 20/ 

3. Д-р Д. М.-Гунева -  общ брой публикации – 52, с IF – 3, при изискване - 5.,  

цитирания общо 200.   

И тримата кандидати не се допускат до участие в конкурса . С оглед на гореизложеното 

Факултетният съвет не избира научно жури, тъй като няма допуснати кандидати за 

участие в конкурса и конкурсът се прекратява. 

 

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

офталмология за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни 

болести към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 31/10.04.2018 г. 

Комисията за преглед на документите е установила, че документите на кандидатите: 

1. ас. д-р О. Младенов, дм (общ брой публикации – 12, с IF – 3) отговарят на 

изискванията и критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът се допуска до участие в конкурса.  

2. ас. д-р  Г. Марков, дм (общ брой публикации – 9, с IF – 1) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 
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3. д-р  А. Тошев, дм (общ брой публикации – 35, с IF – 3) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

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

Доц. д-р И. Танев, дм - Катедра по офталмология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Г. Алексиева, дм – Болница „Визус“ 

Резервни членове 

Доц. д-р Г. Йорданов, дм – ВМА-София – външен член 

Проф. д-р М. Конарева - Костянева, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Т. Тодорова. 

 

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

за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 37/ 04.05.2018 г. 

Комисията за преглед на документите е установила, че документите на кандидатите: 

1. ас. д-р  Я.Здравков, дм (общ брой публикации – 18, с IF – 1) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 

2. д-р  А. Тошев, дм (общ брой публикации – 35, с IF – 3) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

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

Доц. д-р И. Танев, дм - Катедра по офталмология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Г. Йорданов, дм – ВМА-София 

Резервни членове 

Доц. д-р Ц. Димитров, дм – I МБАЛ – външен член 

Доц. д-р Н. Влахова, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: Т. Тодорова. 

 

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

биология (Биология на човека) за нуждите на Катедра по биология, обнародван в ДВ 

бр. 37/04.05.2018 г. 

Комисията за преглед на документите е установила, че документите на кандидата ас. В. 

Хаджинешева, дм (общ брой публикации – 7, с IF – 2) отговарят на изискванията и 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-рД. Димитрова – Диканарова, дм - Катедра по биология към МУ-София 

Доц. М. Маркова, дб - Катедра по биология към МУ-София 

Доц. С. Делимитрева, дб - Катедра по биология към МУ-София 
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Външни членове 

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

Доц. М. Моллова, дб – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. Р. Живкова, дб - Катедра по биология към МУ-София 

Доц. П. Рашев, дб – БАН – външен член 

Технически сътрудник: гл. ас. В. Лазаров, дб 

 

2.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” 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. 37/04.05.2018 

г. Комисията за преглед на документите е установила, че документите на кандидата д-р 

Н. Коларова-Янева, дм (общ брой публикации – 27, с IF – 1) отговарят на изискванията 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р П. Переновска, дм – пенсиониран преподавател към Катедра по педиатрия 

към МУ-София 

Доц. д-р А. Дашева - Димитрова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р М. Бошева, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р С. Томова, дм - пенсионер 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: А. Дойчева. 

 

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

нефрология за нуждите на Клиничен център по нефрология - един за база Клиника по 

нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника 

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

37/04.05.2018 г. 

Комисията за преглед на документите е установила, че документите на кандидатите: 

1. д-р  М. Петрова-Младенова, дм (общ брой публикации – 7, с IF – 2) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 

2. д-р  Я. Коларска, дм (общ брой публикации – 7, с IF – 1) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска 

до участие в конкурс 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Е. Димитров, дмн – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – Клиничен център по нефрология към МУ-

София; 

Доц. д-р В. Лазаров, дм – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

Външни членове 

Доц. д-р С. Стайкова, дм - МУ- Варна 

Проф. д-р В. Маджова, дм - МУ- Варна 

Резервни членове: 
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Проф. д-р Е. Възелов, дм – Клиничен център по нефрология към МУ-София; 

Доц. д-р В. Димитрова, дм – УМБАЛ „Лозенец“ – външен член  

Технически сътрудник: С. Иванова. 

 

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

2.2.1.Д-р С. Ликудис, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

ортопедия и травматология. 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 Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

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

София; 

3. Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р В. Иванов, дм – МБАЛ „Света София“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Б. Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

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

Технически сътрудник – д-р Райчо Кехайов. 

Дата на защита: 26.09.2018 г. 

 

2.2.2.Д-р С. Шумарова, задочен докторант към Катедра по хирургия. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на  академичния състав / хирургични 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 Г. Тодоров, дм – Катедра по хирургия към МУ-София; 

2. Доц. д-р К. Ангелов, дм – Катедра по хирургия към МУ-София; 

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

4. Доц. д-р М. Радионов, дм – УМБАЛ „Св. Анна“, /външен член/; 

5. Проф. д-р К. Драганов, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1.  Доц. д-р Д. Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Й. Йовчев, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, 

/външен член/; 

Технически сътрудник – д-р В. Илинов. 

Дата на защита: 18.10.2018 г. 

 

2.2.3.Д-р А. Василев, задочен докторант към Катедра по офталмология. Заключение на 

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

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

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 
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1. Доц. д-р В. Чернодринска, дм - Катедра по офталмология към МУ-София; 

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

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

4. Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА, /външен член/; 

5. Проф. д-р Х. Групчева, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Дъбов, дм  - Катедра по офталмология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Г. Йорданов, дм – МУ-Варна, /външен член/. 

Технически сътрудник – Теодора Тодорова 

Дата на защита: 10.09.2018 г. 

 

2.2.4.Д-р С. Дикова, задочен докторант към Катедра по офталмология. Заключение на 

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

общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 2, 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 И. Петкова, дм  - Катедра по офталмология към МУ-София; 

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

4. Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА, /външен член/; 

5. Проф. д-р Х. Групчева, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Дъбов, дм  - Катедра по офталмология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Г. Йорданов, дм – МУ-Варна, /външен член/. 

Технически сътрудник – Т. Тодорова 

Дата на защита: 10.09.2018 г. 

 

2.2.5.Д-р К. Патриков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

ортопедия и травматология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав / хирургични 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 Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Е. Медникаров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

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

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Б. Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;  

2. Доц. д-р В. Иванов, дм – МБАЛ „Света София“, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Райчо Кехайов. 

Дата на защита: 26.09.2018 г. 

 

2.2.6.Д-р С. Станчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по анатомия, 

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

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Д. Хинова-Палова, дм – Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Л. Малинова, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р Х. Чучков, дмн – СУ „Св. Кл. Охридски“-София, /външен член/;  

4. Проф. д-р В. Бурнева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Е. Джамбазова, дм – СУ „Св. Кл. Охридски“-София, /външен член/;  

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Б. Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Минков, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Савова 

Дата на защита: 20.09.2018 г. 

 

2.2.7.Д-р С. Михайлова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

неврохирургия. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 

състав / хирургични 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 А. Бусарски, дм - Катедра по неврохирургия към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Каракостов, дм - Катедра по неврохирургия към МУ-София; 

3. Проф. д-р Т. Ефтимов, дм – ВМА, /външен член/; 

4. Проф. д-р Х. Желязков, дм – УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р К. Узунов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р К. Романски, дмн – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, /външен член/ 

2. Проф. д-р С. Калевски, дмн – УМБАЛ „Св. Анна“-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Д. Фердинандов. 

Дата на защита: 30.10.2018 г. 

 

2.2.8. Д-р Е. Чорбаджиева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

неврология. 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. Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Д. Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Доц. д-р Д. Георгиев, дм  – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Райчев, дм – Шуменски университет, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Христова-Чакмакова, дм  –– Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р З. Захариев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова 

Дата на защита: 25.10.2018 г. 
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2.2.9. Д-р А. Асенова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

неврология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 5, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Ю. Петрова, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Проф. д-р П. Стаменова, дмн  – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р И. Петров, дмн – МВР болница, София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р О. Григорова, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова 

Дата на защита: 31.10.2018 г. 

 

2.3.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

2.3.1. Б. Бечев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по медицинска 

физика и биофизика, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

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

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

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. Т. Трайков, дх – Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Н. Трифонова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по биология към МУ-София; 

3. Проф. М. Александрова, дбн – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. М. Маринов, дх – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р П. Николова(Глоговска), дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Димитрова – Диканарова, дм – Катедра по биология към МУ-

София 

2. Проф. Н. Антонова-Митева, дтн - БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. В. Лазаров, дб 

Дата на защита: 07.11.2018 г. 

 

2.3.2. Д-р В. Тодоров, задочен докторант към Катедра по неврология, 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. Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Д. Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Райчев, дм – Шуменски университет, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р П. Колев, дм  –– пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра 

по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р П. Стаменова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова 

Дата на защита: 18.10.2018 г. 

 

2.3.3.Д-р Б. Каратанчева, редовен докторант към Катедра по обща медицина, отчислена 

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. Постаджиян, дм – Катедра по обща 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. Доц. д-р Б. Финков, дм – УМБАЛ „Света Анна“, /външен член/; 

5. Доц. д-р М. Токмакова, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив, /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, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Д. Костова. 

Дата на защита: 08.11.2018 г. 

   

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА ГОДИНА 

НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Проф. д-р Г. Начев, дмн, Катедра по сърдечно-съдова хирургия, с 24 „да” от 24 

гласували. 

2. Проф. д-р С. Василева, дм, Катедра по дерматология и венерология, с 23 „да” и 1 

„не“ от 24 гласували. 

3. Проф. д-р Л. Сечанова, дмн, Катедра по медицинска микробиология, с 24 „да” от 

24 гласували. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

-Д-р С. Радева – асистент към Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема:”Алгоритъм за лечение на подостра и хронична болка при дискогенен лумбо-

сакрален радикулит ”. 

Научен ръководител: доц. д-р А. Алексиев, дм 

База: Клиника по физикална медицина и рехабилитация, УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Физиотерапия,курортология и рехабилитация 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р Д. Николов – асистент към Катедра по съдебна медицина и деонтология 
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Тема:”Причини за смъртност при лица под 18 години – съдебномедицинско 

проучване”. 

Научен ръководител: доц. д-р А. Александров, дм 

Научни консултанти:  доц. д-р В. Тодорова, дм и гл. ас. д-р Т. Кирякова, дм 

База: Катедра по съдебна медицина и деонтология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Съдебна медицина и деонтология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-  Д-р В. Папазов – асистент към Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема:”Постоянни и временни централни венозни катетри – приложение в 

хемодиализата и хематологията”. 

Научни ръководители:  проф. д-р Е. Възелов, дм и доц. д-р Й. Ямакова, дм 

База: УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Б. Милев – лекар в УМБАЛ „Александровска“  за зачисляване към Катедра по 

образна диагностика 

Тема:”Магнитно-резонансна оценка на вариетети на интракраниални венозни синуси и 

тромбози” 

Научен ръководител: доц. д-р М. Крупев, дм 

База: Клиника по образна диагностика  към УМБАЛ „Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Образна диагностика 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р А. Христов – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

съдебна медицина и деонтология, за срок от три месеца, поради необходимост от 

довършване на дисертационния труд, считано от 14.06.2018 г. 

- Д-р И. Цветков – редовен докторант към Катедра по обща медицина, за срок от 

една година, поради необходимост от довършване на статистическата обработка на 

получените данни и финализиране на дисертационния труд, считано от 30.03.2018 г. 

- Д-р Н. Манолов – редовен докторант към Катедра по обща медицина, за срок от 

една година, поради необходимост от довършване на статистическата обработка на 

получените данни и финализиране на дисертационния труд, считано от 31.03.2018 г. 

 

4.3.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

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

„Слухоподбряващи операции” на „Експресионен анализ на Toll-like receptor 2  и Toll-

like receptor 4 при пациенти с хроничен отит и хроничен риносинуит”. 
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- Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедра по офталмология от „Възможности за 

анализ на нефрофибрилерния слой на ретината при някои интердисциплинарни 

заболявания” на „Изследване на първични човешки клетъчни култури от изолирани 

интраоперативно и третирани с trypan blue предни лещени капсули на пациенти с 

възрастово обусловена катаракта”. 

 

- З. Хамуде – задочен докторант към Катедра по медицинска генетика от „NGS екзомен 

анализ на генетична предразположеност към тумори” на „Определяне на варианти, 

свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна 

жлеза”. 

 

- Д-р Н. Каменова – редовен докторант към Катедра по неврология от „Клинико-

епидемиологични проучвания при АЛС” на „Оценка и лечение при спастично повишен 

мускулен тонус“ 

 

- Д-р Т. Михалова – редовен докторант към Клиничен център по белодробни болести от 

„Ултразвуково изследване в диагнозата на плевралните изливи ” на „Ултразвуково 

изследване в диагнозата на плевралните заболявания“ 

 

4.4.ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р А. Танева – редовен докторант към Катедра по неврология,  предлага се за втори 

научен ръководител доц. д-р Т. Чамова, дм. 

 

4.5.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

-  Д-р М. Костова – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от 1 години 

поради семейни причини, считано от 17.07.2018 г. 

 

4.6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Л. Митева, дм, научен ръководител на д-р Д. 

Дерманов, редовен докторант, с краен срок 15.03.2013 г., към Катедра по дерматология 

и венерология, се предлага д-р Дерманов да бъде отчислен без право на защита поради  

напускане на клиниката и просрочен законов срок. 

 

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

ортопедия и травматология, д-р И. Каменов, докторант на самостоятелна подготовка, с 

краен срок  28.07.2017 г., към Катедра по ортопедия и травматология, се предлага д-р 

Каменов да бъде отчислен без право на защита поради  неизпълнение на задълженията 

по индивидуалния план и просрочен законов срок. 

 

4.7. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на НС 

„Доктор на науките”, на основание чл. 95 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, на: 

- гл. ас. д-р С. Сарафов, дм, преподавател към Катедра по неврология, с тема на 

дисертационния труд: „Клинико-генетични и епидемиологични проучвания при 

наследствени форми на амиотрофична латерална склероза и транстиретиновата 

амилоидна полиневропатия в България”. Средствата за защитата на дисертационния 

труд са за сметка на Медицински факултет. 

 

- гл. ас. д-р М. Петрова, дм, преподавател към Катедра по неврология, с тема на 

дисертационния труд: „Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи и 
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електрофизиологични маркери за ранна диагноза при заболявания с двигателни 

нарушения”. Средствата за защитата на дисертационния труд са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

5.РАЗНИ: 

- ФС с мнозинство избра Комисия за актуализиране на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

МУ и за  актуализиране на приложенията към правилника: 

Проф. Д-р Ц. Танкова,  зам. декан по научната дейност- Председател  

      Членове 

Проф. д-р О. Георгиев, Катедрата по ПВБ 

Проф. д-р И. Петкова, Катедра по офталмология 

Доц. д-р А. Йонков, катедра по обща и оперативна хирургия 

Проф. Д. Свинаров, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология 

Проф. И. Търнев, Катедра по неврология  

 

Проф. д-р Р. Гърчев, Катедра по физиология 

Проф.  А. Тодорова, Катедра по медицинска химия и биохимия 

Акад. Б. Тенчов, Катедра по медицинска физика и биофизика 

Проф. д-р Д. Димитрова-Диканарова, Катедрата по биология 

Доц. д-р Р. Гергова, катедра по медицинска микробиология 

 

- 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 12.07.2018 г. ФС реши с мнозинство да премине на 

постоянен трудов договор: 

1. ас. Т. Богданов, дф, Катедра по мед. физика и биофизика, защитил 

дисертационен труд на 28.04.2016 г.; 

2. ас. Л. Атанасова, дф, Катедра по мед. физика и биофизика, защитила 

дисертационен труд на 03.07.2018 г.; 

3. ас. д-р Н. Стоилов, дм, Катедра по вътрешни болести, защитил 

дисертационен труд на 08.05.2018 г. 

4. ас. д-р Т. Вълков, дм,  Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина, защитил дисертационен труд на 04.06.2018 г. 

5. ас. д-р Е. Меков, дм, Клиничен център по белодробни болести, защитил 

дисертационен труд на 09.12.2015г. 

6. ас. д-р А. Спасова-Джонова, дм,  Клиничен център по белодробни болести, 

защитила дисертационен труд на 31.05.2017 г. 

7. ас. д-р Р. Милева-Попова, дм, Катедра по физиология, защитила 

дисертационен труд на 31.05.2018 г. 

8. ас. И. Атанасов, дх, Катедра по мед. физика и биофизика, защитил 

дисертационен труд на 16.08.2007 г.; 

9. ас. д-р Г. Тачева, дм, Катедра по педиатрия, защитила дисертационен труд 

на 13.07.2018 г. 

 

- ФС взе решение за стартиране на процедура по преименуване на клиничните 

центрове в катедри. 
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- ФС реши:   

Да бъде предоставен целеви трансфер на ЦМБ  в размер на 7000 лв. от средствата  по 

ОП „ Развитие на човешките ресурси“- 2014-2020 „Специализация а в 

здравеопазването“. 

        Трансферът се предоставя за закупуването на настолен компютър, дигитален  

фотоапарат и програмни продукти, необходими за теоретичното обучение на 

специализантите медици.   

 

- Във връзка с ремонта на Аулата в УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ 

Факултетният съвет реши с мнозинство: 

 

Да бъде искано разрешение за  корекция  по бюджета за 2018 г. на Медицински 

факултет в увеличение с 106 688 лв. с ДДС - допълнителни  средства за  текущи 

ремонти. Допълнителните средства  са предназначени за ремонт на аулата в УМБАЛ 

„Царица Йоанна“. 

 

- НАДНОРМАТИВНА НАТОВАРЕНОСТ: 

В съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ 

– София за една учебна година“ от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2017/18 г, съобразявайки се с правилата за определяне натовареността на 

преподавателите в МФ, Учебният отдел на Деканата изготви справки за аудиторната 

заетост на преподавателите по учебен план, съответно и наднормативни часове, 

съгласно утвърдената на ФС от 2009г методология.  

При изготвяне на справките се използва допълнителна информация, както следва: 

1. Учебни планове на МФ, ФДМ и ФФ, публикувани в Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2017/18 година. 

2. Данни за брой студенти и студентски групи по курсове – от ФДМ (вх. № 

7052/27.11.2017г); ФФ (вх. № 7048/27.11.2017г) ; отдел чуждестранни студенти; 

отдел български студенти. 

3. Графици за учебни занятия, изпитни сесии и брой студентски групи за 

семестриално обучение в съответствие с раздел III от Правилника за подготовка 

и провеждане на учебната 2017/18 година и решение на Факултетен съвет 

протокол 13/29.06.2017г 

4. Графици за учебни занятия, изпитни сесии и брой студентски групи в 

клиничното обучение от IV до VI курс, утвърдени с решение на Факултетен 

съвет протокол 13/29.06.2017г. 

5. График за преддипломен стаж и държавни изпити в съответствие с т.6.4. раздел 

XI от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2017/18 година. 

6. Поименно щатно разписание, както и движението на преподавателския състав 

актуално към 25.06.2018г от ръководител отдел „Човешки ресурси“ на МФ вх. 

№ 3780/25.06.2018г с последваща поименна актуализация за прекратени трудови 

договори (предоставяна по e-mail) до края на месец юли 2018г. 

7. Данни за аудиторна заетост от следдипломно обучение за календарна 2017г (от 

01.01.2017г до 31.12.2017г) от отдел СДО. С доклад вх.№3800/26.06.2018г. 

отдела предостави информация за поименно разпределение на часовете за 

хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Към справките за 

натовареността на всяко учебно звено, са приложени копия от писмата на 

катедрите и клиничните центрове, в които е предоставена информация за това 

разпределение; 
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8. Доклад от ръководител Катедра вътрешни болести вх. № 2670/27.04.2018г и 

ръководител Катедра хирургия вх. № 2774/04.05.2018г за разпределение на 

лекциите, практическите занятия, преддипломния стаж и изпитите в ІV, V и VІ 

курсове по бази учебната 2017/18 година; 

9. Информация за хонорувани  и гост-преподаватели  по катедри/КЦ, както и 

отработените от тях учебни часове, подлежащи на изплащане през учебната 

2017/18 година. 

 

ФС ПРИЕ СЛЕДНИЯ  

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИЯ УЧЕБЕН 

ПЛАН И НАДНОРМАТИВНАТА НАТОВАРЕНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ : 

В края на учебната 2017/18 година, след анализ на резултатите от учебната дейност на  

катедрите/КЦ в структурата на Медицински факултет, може да се обобщи следното: 

 

1.Обобщен анализ на изминалата учебна 2017/18 година – представен в Таблица 

1.Резултати от проведения учебен процес за учебната 2017/18 година  от студентско 

обучение и СДО за календарна 2017 г. 

 

 

 

 Таблица 1. Резултати от проведения учебен процес за учебната 2017/18 година от 

студентско обучение и СДО за календарна 2017 г. 

 

Показатели 

Академичен състав 

(брой/уч.часове) 

 

Общо 

Хабилитира

ни 

Нехабилит

ирани 

1. Информация за студентите (обучение на български език и обучение на 

английски език) 

Брой студенти преминали обучение:    

 Медицински факултет -- -- 3494 

 Факултет дентална медицина -- -- 1341 

 Фармацевтичен факултет -- -- 909 

Общ брой 5744 

2. Информация за академичния състав ангажиран в обучителния процес 

 Редовни преподаватели 277 551 828 

 Хонорувани преподаватели 23 115 138 

 Външни хонорувани преподаватели 16 25 41 

Общ брой 316 691 1007 

3. Информация за реализираната аудиторна заетост от студентско и следдипломно 

обучение (български и английски език) в учебни часове 

 Учебна 2017/18 година 71 849 232 336 304 185 

 СДО за календарна 2017 година 22 690 30 874 53 564 

Общ брой учебни часове 94 539 263 210 357 749 

 Общо за катедрата/КЦ задължителна 

аудиторна заетост (норматив) в учебни 

часове 

 

32 654 

 

127 860 
 

160 514 

 Средна натовареност на преподавателите 299 381 -- 
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3. Сравнителен анализ на резултатите от учебната дейност за учебната 2016/17 

година и СДО за 2016 година и учебната 2017/18 година и СДО за 2017 

година са показани в показани в Таблица 2.  

Таблица 2. Аудиторната заетост на академичния състав на МФ през 2016/17 и 

2017/18 учебни години в учебни часове. 

 

 

Показатели 

Аудиторна заетост на академичния състав в МФ  

Общо Хабилитирани Нехабилитирани 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

Аудиторна заетост от 

студентско обучение 

(български и 

английски език) 

40 994 71 849 238 520 232 336 279 514 304 185 

Аудиторна заетост от 

СДО 

19 871 22 690 29 731 30 874 49 602 53 564 

Обща аудиторна 

заетост 

60 865 94 539 268 251 263 210 329 116 357 749 

Общо за 

катедрата/КЦ 

задължителна 

аудиторна заетост 

(норматив) 

33630 32654 126847 127860 160 477 160 514 

Общо наднормативни 

учебни часове по 

учебен план 

-- -- -- -- 56 732 58 414 

Разлика -- -- -- -- -- +1 682 

Брой катедри/КЦ с 

наднормативни 

учебни часове по 

учебен план 

-- -- -- -- 29 31 

 

 

 

 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИЯ УЧЕБНЕН ПЛАН 

 

В съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ-

София за една учебна година“ от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2017/18 година в представените по-долу таблици е обобщена информацията за 

реализираните под/наднормативни учебни часове във всички катедри/КЦ в структурата 

на МФ. В Таблица 3.и Таблица 3.1. са показани катедрите/КЦ, общо 31, в които е 

реализирана наднормативна аудиторна заетост за хоноруване/изплащане. 

До всички ръководители на катедри/КЦ са изпратени писма с искане за представяне на  

годишна поименна справка за отработените от редовните преподаватели учебни 

часове -лекции, упражнения, изпити със студенти, обучавани на български и на 

английски език, аудиторна заетост от свободно-избираеми модули (лекции или 

семинарни занятия), преддипломен стаж и държавни изпити за учебна 2017/18 година и 

учебни часове по СДО за календарна 2017 година по образец.  

Предоставянето на исканата информация е основание за изчисляване и разпределяне на 

учебни часове при наличие на наднормативна заетост на преподавателите. 
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Таблица 3.Катедри с наднормативни учебни часове по учебен план за 

хоноруване/изплащане 

 

 

  

№ Катедра/КЦ 

Наднормативни учебни 

часове по учебен план 

Хабилити 

рани 

Нехабилити 

рани 

1.  Анатомия, хистология и ембриология 1155 2050 

2.  Медицинска химия и биохимия - сектор медицинска химия 391 65 

3.  Физиология 562 1975 

4.  Медицинска микробиология 490 1811 

5.  Патофизиология 442 1158 

6.  Пропедевтика на вътрешните болести 1318 1929 

7.  Обща и оперативна хирургия 489 1835 

8.  Обща медицина 915 350 

9.  Оториноларингология 708 581 

10.  Хигиена, медицинска екология и хранене 1232 604 

11.  Неврология 708 483 

12.  Обща и клинична патология 885 2330 

13.  Акушерство и гинекология 1872 4855 

14.  Дерматология и венерология 2099 628 

15.  Вътрешни болести 985 369 

16.  Клинична лаборатория и клинична имунология КЛ 569 1161 

16.1 Клинична лаборатория и клинична имунология КИ 227 93 

17.  Хирургия 1564 4450 

18.  Педиатрия 1289 6305 

19.  Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 1008 1085 

20.  Съдебна медицина и деонтология 604 196 

21.  Гастроентерология - клиника по гастроентерология 173 601 

  19685 34914 

 54599 
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Таблица 3.1.Катедри с наднормативни учебни часове по учебен план за 

хоноруване/изплащане в съответствие с т.8 раздел XVI от Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2017/18 година 

 

 

Като допълнение към настоящия доклад, след обобщаване годишните поименни 

справки подадени от катедрите/КЦ ще бъдат представени: 

 

 Поименно разпределение на наднормативните учебни часове за 

хоноруване/изплащане на редовния академичен състав в структурата на МФ; 

 Обобщена окончателна таблица „Хорариум и учебна натовареност – студентско 

обучение 2017-2018 и СДО 2017 година хабилитирани и нехабилитирани 

преподаватели съобразно Правилника за провеждане на учебната 2017/18 

година“ 

 

  

№ Катедра/КЦ 

Под/наднорма

тивни учебни 

часове по 

учебен план 

Общо 

наднормати

вни учебни 

часове за 

катедрата 

/КЦ 

Хабил

ити 

рани 

Нехаб

илити 

рани 

22. Биология 677 -259 418 

23. Медицинска генетика 479 -454 25 

24. Фармакология и токсикология -339 982 643 

25. Клинична фармакология и терапия 604 -190 414 

26. Психиатрия и медицинска психология 1184 -1087 97 

27. Физикална медицина и рехабилитация 774 -548 226 

28. Епидемиология 1046 -364 682 

2.1 Медицинска химия и биохимия - сектор медицинска биохимия 481 -38 443 

29. Професионални болести 310 -28 282 

30. Белодробни болести - пулмология 505 -76 429 

31. Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология 400 -244 156 

 3815 

Общ брой наднормативни учебни часове по учебен план за хоноруване/изплащане 

за учебната 2017/18 година и СДО за календарна 2017 година 

 

58414 
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Таблица 4. Катедри/КЦ с поднормативни учебни часове по учебен план в съответствие 

с т.8 раздел XVI от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2017/18 

година 

 

№ Катедра/КЦ 

Под/наднормативни учебни 

часове по учебен план 

Общо 

поднормативни 

учебни часове за 

катедрата 

/КЦ 

Хабилити 

рани 

Нехабилити 

рани 

1 Медицинска физика и биофизика 979 -1821 -842 

2 Образна диагностка 432 -635 -204 

3 Офталмология 615 -1499 -884 

4 Ортопедия и травматология 152 -2116 -1968 

5 Урология 160 -830 -670 

6 Анестезиология и интензивно лечение 20 -5617 -5597 

7 Неврохирургия 109 -851 -742 

8 Сърдечно - съдова хирургия и ИК 1686 -2553 -867 

9 Алергология -155 84 -71 

10 Ендокринология и геронтология 211 -674 -462 

 

 

Таблица 5. Катедри/КЦ с поднормативни учебни часове по учебен план  

 

№ Катедра/КЦ 

Поднормативни учебни часове по 

учебен план 

Хабилити 

рани 

Нехабилити 

рани 

1.  Спешна медицина -1291 -219 

2.  Нефрология -90 -699 

2.1 Хемодиализа -94 -138 

3.  Белодробни болести - гръдна хирургия -44 -400 

4.  Гастроентерология - клиника по 

хирургия 

-392 -468 

 

 

III.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАПЛАЩАНЕ 

НА КЛИНИЧНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА 0,25 

ДЛЪЖНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.47 ОТ КТД, В СИЛА ОТ 01.01.2018 ГОДИНА 

 

Съгласно утвърдената методология за изчисляване аудиторната заетост на академичния 

състав по учебен план и в съответствие с чл.47 от КТД може да се определи 

максималния брой клинични преподаватели по категории - хабилитирани и 

нехабилитирани на 0,25 длъжност – в катедрите/КЦ, които на основание общата 

аудиторна заетост ще получат допълнително възнаграждение под формата на ДМС. 
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Изпълнението на пълната учебна натовареност е индивидуално за всеки преподавател и 

точна информация може да се получи след представяне на годишните поименни 

справки за аудиторна заетост на редовните преподаватели в МФ. 

 

На Таблица 6.са показани прогнозни данни за максималния брой клинични 

преподаватели по категории - хабилитирани и нехабилитирани на 0,25 длъжност – в 

катедрите/КЦ, които  ще получат допълнително възнаграждение под формата на ДМС, 

където: 

 Натовареност студенти – формира се като сбор от учебни часове от обучението 

на български и английски език на студенти специалности „Медицина“, 

„Дентална медицина“ и „Фармация“ по учебен план; 

 Изплатено английско обучение (за МФ, ФФ и ФДМ) – изплатените учебни 

часове в продължение на учебната година от лекции, упражнения и изпити по 

учебен план; 

 Общ норматив – задължителната аудиторна заетост на хабилитираните и 

нехабилитирани преподаватели общо в катедрата/КЦ съобразно Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната година и поименното щатно разписание в 

учебни часове. 

 

Таблица 6. Максимален брой клинични преподаватели по категории - хабилитирани и 

нехабилитирани на 0,25 длъжност – в катедрите/КЦ, които  ще получат допълнително 

възнаграждение под формата на ДМС съгласно чл.47 от КТД 
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1. Кат. обща медицина 1 877 220 381 7 2272 1525 397 

2. Кат. пропедевтика на 

вътрешните болести  
4 1760 550 876 16 11164 3513 5275 

3. Кат. обща и оперативна 

хирургия  
4 1734 660 750 10 7023 1946 3234 

4. КЦ Нуклеарна мед. и ЛЛ и 

мед.онкология 
2 915 418 400  

5. Кат. Оториноларингология 6 1342 770 525 7 3526 1476 1524 

6. КЦ професионални болести 1 847 220 366  

7. Кат. Офталмология 5 1434 565 590  

8. Кат. обща и клинична 

патология  
2+1 1964 440 760 8 8832 1540 3932 

9. Кат. клинична фармакология и 

терапия 
1 990 220 451  

10. Кат. акушерство и гинекология 9 2997 1100 1245 27 13125 6217 4259 

11. Кат. дерматология и 

венерология 
6 1521 770 652 

 

12. Кат. Психиатрия 6 2636 915 1404  

13. Кат. КЛКИ         

       13.1.Клин.лаборатория 1 1271 464 520 1 4430 1124 1937 

       13.2.Клин.имунология 5    2 996 440 477 

14. Кат. Хирургия (II хир.) => 5 2912 570 1221 11 10360 2430 3775 

15. Кат. педиатрия 15 3133 1822 1311 25 10549 5768 3017 
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16. Кат. физикална мед.  и 

рехабилитация 
0 457 136 196  

17. Кат. инфекциозни болести и 

паразитология  
2 1866 330 739 5 3749 1100 1187 

18. Кат. съдебна медицина и 

деонтология 
2 1309 330 492 7 2645 1430 1187 

ОБЩ БРОЙ 78  126  

 

ФС взе следното решение: 

- Възнагражденията за наднормативна натовареност на преподавателите от 32 катедри и 

клинични центрове за учебната 2017/2018г. в размер на                  884 314,70лв. 

/Осемстотин осемдесет и четири хиляди триста и четиринадесет лева и 70 ст./ да бъдат 

изплатени през м. август 2018г. 

- Възнагражденията под формата ДМС на клиничните преподаватели на 0,25 длъжност 

за изпълнение на пълна учебна натовареност от обучение на български студенти, 

съгласно чл. 47 от КТД, ал. 1 за учебната 2017/2018г. в размер на 226 460,00лв. /Двеста 

двадесет и шест хиляди четиристотин и шестдесет лева/ да бъдат изплатени през м. 

август 2018г. 

Средствата в размер на 94 183,08 лв.  са предоставени от Министерството на 

здравеопазването чрез Ректората на Медицински университет за следдипломно 

обучение на специализанти. 

Средствата в размер на 1 016 591,62 лв. са от собствени приходи на Медицински 

факултет – Деканат. 

 

 

Протоколирал:                                                               Декан: 

Я. Стойчева                                                      чл. кор. проф. И. МИТОВ, дмн 

 

 

 


