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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 18.10.2018 г. 

 

 

 

 
1. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ КОНКУРСИ 

1.1. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

 

- За катедра по обща и оперативна хирургия–   

1.  Д-р К. Димитров, считано от 15.10.2018 г.- За упражнения на български  език до 

428 уч.ч. 

 

- За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина -   

1.  Проф.д-р К. Вутова- За лекции по мед.паразитология на бълг.и англ.език до 90 

уч.ч.; 

2. Д-р И. Иванов- За упражнения по инфекциозни болести на бълг. език и англ. до 

330 уч.ч.; 

3. Д-р М. Илиева –Кайтазка- За упражнения по инфекциозни болести на бълг. език 

до 330 уч.ч.; 

4. Д-р А. Иванова- За упражнения по инфекциозни болести на бълг. език до 330 

уч.ч. 

 

- За катедра по анестезиология и интензивно лечение –  

1. Проф.д-р Г. Царянски- За лекции на студенти и СДО на бълг. език до 142 уч.ч. 

 

- За катедра по патофизиология –  

1. Доц.д-р Р. Коларова -  За упражнения на бълг. и англ. език до 785 уч.ч. 

 

- За клиничен център по алергология – За упражнения на български и 

английски език до 311 уч.ч. на преподавател: 

1. Д-р Д. Недева 

2. Д-р Е. Петкова 

 

-  За ЦЕОФВС – избор на хонорувани преподаватели –   за преподаване на 

групите, следващи медицина на английски език : 

За обучение на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, /първите четирима са щатни преподаватели/:  

- доц. д-р П. Кънчева 
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- ст. пр. С. Тодорова  

- ст. пр. И. Томов  

- ст. пр. С. Танева 

- ст. пр. Р. Стоева   

- К. Вълчева-Тихова 

- Д. Витанова  

- А. Белберова  

- П. Аршинкова  

- Л. Велкова  

- Г. Спирова-Иванова  

- П. Цанкова-Кънева  

- П. Кръстева-Георгиева   

- К. Скординова-Георгиева  

- И. Табакова  

- М. Митева 

- Доц. К. Чаралозова  

- И. Дончева-Райчинова 

- В. Чалъмова 

- Н. Куков 

- Н. Терзиева-Кръстева 

За обучение по ЛАТИНСКИ ЕЗИК /щатни преподаватели/:  

- доц. И. Станкова 

- ст. пр. В. Николова 

- ст. пр. И. Колева 

- ст. пр. М. Петрова 

За обучението по СПОРТ/ щатни преподаватели/:  

- доц. А. Божкова  

- ст.пр. Ж. Цанкова   

- ст. пр. В. Иванов  

- ст. пр. С. Гайдаров 

- ст. пр. П. Славчева-Хинкова 

 

1.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

1. За катедра по медицинска химия и биохимия – един професор за сектор 

„Медицинска биохимия“; 

2. За катедра по ортопедия и травматология – един асистент за база УМБАЛ „Св. 

Анна“ и един главен асистент за база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 
2. НАУЧНИ ЖУРИТА 

2.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ 

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

психология за нуждите на Катедра по психиатрия и медицинска психология на база 

Клиника по детско-юношеска психиатрия „Свети Никола“ към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 58/13.07.2018 г. Комисията за преглед на 

документите е установила, че документите на кандидата С. Стайкова, дп (общ брой 

публикации – 16, с IF – 1) отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса.  

Вътрешни членове 
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Проф. Н. Полнарева, дм – Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София 

Доц. Х. Манолова, дп - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София 

Доц. д-р Д. Терзиев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. Е. Алексиева, дпн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. П. Калчев, дпн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Проф. д-р М. Ачкова, дмн – пенсионер – външен член 

Доц. Е. Христова - Славчева, дп – СУ „Св. Климент Охридски“– външен член 

Технически сътрудник: С. Тачева. 

 

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

- д-р А. Христов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по съдебна 

медицина и деонтология. 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 А. Александров, дм - Катедра по съдебна медицина и деонтология към 

МУ-София; 

2. Акад. проф. д-р В. Овчаров, дмн - ФОЗ към МУ-София; 

3. Проф. д-р А. Палов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ц. Бошнакова – Празникова, дмн – Аджибадем Сити Клиник, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р П. Тимонов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Станчев, дм - Катедра по съдебна медицина и деонтология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Р. Димитрова, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – С. Савова. 

Дата на защита: 12.12.2018 г. 

 

- С. Календерова - Вълкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

медицинска химия и биохимия. 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. Акад. проф. д-р В. Митев, дм, дбн – Катедра по медицинска химия и биохимия 

към МУ-София; 

2. Чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн - Катедра по медицинска микробиология към 

МУ–София; 

3. Акад. проф. И. Иванов, дбн – Институт по молекулярна биология „Акад. Р. 

Цанев“, БАН, /външен член/; 

4. Чл. кор. проф. Р. Панков, дбн - външен член за МУ-София – БФ, СУ „Св. Кл. 

Охридски” 

5. Проф. Т. Влайкова, дб - Тракийски университет - Стара Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. М. Драгнева, дб -Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София  

2. Проф. А. Манева, дбн - МУ–Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Я. Дангулова. 

Дата на защита: 28.11.2018 г. 

 

- Д-р Ю. Мартева - Проевска, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

медицинска микробиология. 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. Чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн – Катедра по медицинска микробиология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Л. Георгиева, дмн – Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р И. Христова, дмн - НЦЗПБ – София, /външен член/; 

4. Проф. д-р Е. Савов, дмн - ВМА София – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Т. Стоева, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Р. Гергова, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р М. Лесева, дм – УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” , /външен член/; 

Технически сътрудник – В. Паскова. Дата на защита: 12.12.2018 г. 

 
3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- В. Пейчева – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия от 

„Молекулярно-генетични и геномни промени при епилепсия и умствено изоставане” на 

„Молекулярно-генетични и геномни промени при пациенти с епилепсия, интелектуален 

дефицит и вродени аномалии”. 

 

ПРОМЯНА  НА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА, БАЗА  ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ : 

- Във връзка с доклади на акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн и проф. д-р О. Георгиев, дм 

относно прехвърлянето на д-р А. Гарев, редовен докторант от Катедра по неврология в 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, да се променят както следва:  

Докторската програма: от „Неврология“ на „Кардиология“ 

Базата за обучение: от Катедра по неврология, Клиника по нервни болести към УМБАЛ 

„Александровска“ на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ 

„Александровска“ 

Научен ръководител: от доц. д-р Д. Василев, дм на доц. д-р Н. Рунев, дм 

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ЗА ВТОРИ  ПЪТ 

-  Д-р В. Симеонова – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от 2 

години поради раждане и гледане на второто й дете, считано от 05.10.2018 г. 

 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Н. Николова, редовен докторант към Катедра по спешна медицина, считано от 

05.10.2018 г. 

 

ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 
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- Във връзка с доклад от проф. д-р А. Николов, дм, научен ръководител на д-р Ж. 

Панайотова, задочен докторант, отчислена с право на защита с краен срок  10.12.2016 

г., към Катедра по акушерство и гинекология, се предлага д-р Панайотова да бъде 

отчислена без право на защита поради  неизпълнение на задълженията по 

индивидуалния план и просрочен законов срок. 

 

- Във връзка с доклад от акад. проф. д-р В. Митев, дмн и доц. В. Лозанов, дб, научни 

ръководители на Д. Жеков, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и 

биохимия, се предлага Делян Жеков да бъде отчислен без право на защита поради  

неизпълнение на задълженията по индивидуалния план. 

 

ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

 

1. Д-р Н. Поройлиев - Катедра по спешна медицина, с дата на защитата: 12.06.2018 

г. 

2. Д-р Светослав Григоров Димитров - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, с дата на защитата: 18.06.2018 г. 

3. Д-р М. Христов - Катедра по фармакология и токсикология, с дата на защитата: 

22.06.2018 г. 

4. Д-р П. Кръстев - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология, с дата на защитата: 22.06.2018 г. 

5. Д-р Н. Чилингирова - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология, с дата на защитата: 25.06.2018 г. 

6. Д-р Ц. Георгиев - Катедра по вътрешни болести, с дата на защитата: 25.06.2018 

г. 

7. Д-р Г. Янков - Клиничен център по белодробни болести, с дата на защитата: 

25.06.2018 г. 

8. Д-р Г. Тачева - Катедра по педиатрия, с дата на защитата: 13.07.2018 г. 

9. Д-р К. Павлов – Клиничен център по гастроентерология, с дата на защитата: 

22.06.2018 г. 

10.  Д-р Я. Владимирова  – Клиничен център по гастроентерология, с дата на 

защитата: 23.07.2018 г. 

11.  Д-р М. Ковачева-Славова – Клиничен център по гастроентерология, с дата на 

защитата: 23.07.2018 г. 

12.  Д-р В. Воденичаров – Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, с 

дата на защита 27.08.2018 г. 

13.  Д-р Т. Методиева – Клиничен център по нефрология, с дата на защита 

04.09.2018 г. 

14.  Д-р В. Василев – Клиничен център по нефрология, с дата на защита 04.09.2018 

г. 

15.  Д-р М. Николова  – Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, с дата 

на защита 10.09.2018 г. 

16.  Д-р А. Василев  – Катедра по офталмология, с дата на защита 10.09.2018 г. 

17.  Д-р Стела Петрова Дикова – Катедра по офталмология, с дата на защита 

10.09.2018 г. 

18. Д-р К. Кастрева - Катедра по неврология, с дата на защитата: 04.07.2018 г.; 

19. Д-р Т. Кунчев - Катедра по неврология, с дата на защитата: 05.07.2018 г.; 

20. Д-р Д. Николаков - Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с дата на 

защитата: 18.09.2018 г.; 
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21. Н. Христова – Авакумова - Катедра по медицинска физика и биофизика, с дата 

на защитата: 18.09.2018 г.; 

22. Д-р Ф. Абединов - Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с дата на 

защитата: 20.09.2018 г.; 

23. Д-р С. Станчев - Катедра по анатомия, хистология и ембриология, с дата на 

защитата: 20.09.2018 г.; 

24. Д-р К. Патриков - Катедра по ортопедия и травматология, с дата на защитата: 

26.09.2018 г.; 

25. Д-р С. Ликудис - Катедра по ортопедия и травматология, с дата на защитата: 

26.09.2018 г.; 

26. Д-р Д. Попов - Катедра по неврохирургия, с дата на защитата: 18.09.2018 г.; 

27. Д-р Д. Етугов – Катедра по дерматология и венерология, с дата на защита 

28.09.2018 г.; 

  
 4. РАЗНИ: 

 

4.1 ФС разрешава на доц. д-р В. Нейчев, дб, преподавател по медицинска биохимия в 

катедра по медицинска химия и биохимия, едногодишен неплатен отпуск за периода 

01.01.2019 г.- 31.12.2019 г., поради пребиваване в чужбина. 

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

„асистент, висше училище“  съгл. чл. 112 (5) 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 16.10.2018 г. ФС реши с мнозинство да премине на постоянен 

трудов договор: 

1. ас. д-р С. Станчев, дм, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, 

защитил дисертационен труд на 20.09.2018 г.; 

2. ас. д-р И. Трендафилов, дм, Клиничен център по нефрология, защитил 

дисертационен труд на 27.09.2017 г. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


