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                                                         Утвърждавам:  

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

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 23.11.2018 г. 

 

  

  

ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Ас. Т. Богданов, дф след решение на научното жури със 5 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически 

науки” и научната специалност „Медицинска физика” в Катедра по медицинска 

физика и биофизика; 

2. Ас. И. Атанасов, дф след решение на научното жури със 5 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически 

науки” и научната специалност „Медицинска физика” в Катедра по медицинска 

физика и биофизика; 

3. С. Стайкова, дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Медицинска психология” в Катедра по психиатрия и мед. психология на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

- За катедра по неврология –  За преподаване по ликворология до 200 уч.ч. 

1.   Д-р В. Димитрова 

 

- За катедра по пропедевтика на вътрешните болести: 
1. Д-р М. Михайлова, считано от летен семестър на уч. 2018/19 година-За 

упражнения на английски език до 160 уч.ч. 

2. Д-р Д. Милетиева, считано от прекратяване на тр. договор-За упражнения на 

български език до 160 уч.ч. 

3. Д-р Ц. Драгойчев, считано от прекратяване на тр. договор-За упражнения на 

български език до 160 уч.ч. 

4. Д-р П. Шошков, считано от прекратяване на тр. договор-За упражнения на 

български език до 90 уч.ч и английски език до  310 уч.ч. 

5. Д-р Н. Станчев, считано от прекратяване на тр. договор-За упражнения на 

български език до 160 уч.ч. 
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6. Д-р А. Иванов, считано от прекратяване на тр. договор-За упражнения на 

български език до 160 уч.ч. 

 

- За катедра по вътрешни болести –  
1. Д-р В. Иванов, кардиология, КВБ на мястото на д-р П. Николов избран за 

хоноруван преподавател на ФС от 20.09.2018г. - За упражнения на български 

език и английски език до 482 уч.ч. 

 

- За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина - За участие в семестриални изпити на български и английски език 

на хоноруваните преподаватели, избрани на ФС 18.10.2018 г. 

1. Проф. д-р К. Вутова 

2. Д-р И. Иванов 

 

НОВИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

1. За катедра по анатомия, хистология и ембриология – един асистент; 

2. За катедра по физиология – двама асистенти; 

3. За катедра по медицинска генетика – двама професори; 

4. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести – двама доценти – един - по 

белодробни болести и един – по кардиология, за база УМБАЛ 

„Александровска“; 

5. За катедра по спешна медицина - 1 асистент по офталмология, 1 асистент по 

урология, 1 асистент по кардиология и 1 професор по кардиология за база 

УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

6. За катедра по сърдечно-съдова и инвазивна кардиология – един главен асистент 

по сърдечно-съдова хирургия за база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

7. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – един доцент за 

база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,  двама главни асистенти и един асистент за 

база УМБАЛ „Александровска“; 

8. За катедра по клинична фармакология – двама  асистенти за база 

УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

9. За клиничен център по нефрология – двама главни асистенти – един- за база 

УМБАЛ „Александровска“ и един - за база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

10. За катедра по вътрешни болести – един асистент по нефрология за база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“; 

11. За клиничен център по гастроентерология - трима асистенти в 7. 

„Здравеопазване и спорт“, 7.1.“Медицина“ и научна специалност „Хирургия“  за 

база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА 

ГОДИНА НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

  

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

роден на 04.01.1954 г., за първи път, с 26 „да” от 26 гласували. 

2. Проф. Е. Наумова-Григорова, дм, Катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология, родена на 28.12.1952 г., за  втори път, с 26 „да” от 26 гласували. 

3. Проф. д-р Б. Коруков, дм, Клиничен център по гастроентерология, роден на 

13.01.1953 г., за  втори път, с 23 „да” и 3 „не“ от  26 гласували. 



 

3 

 

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

роден на 28.12.1952 г., за  втори път, с 19 „да”  и 7 „не“ от  26 гласували. 

5. Проф. д-р Л. Владимирова, дм, Катедра по вътрешни болести, родена на 

07.02.1953 г., за  втори път, с 26 „да” от  26 гласували. 

6. Проф. д-р Р. Стоилов, дм, Катедра по вътрешни болести, роден на 26.02.1954 г., 

за първи път, с 26 „да” от 26  гласували. 

7. Проф. д-р С. Чернинкова-Гопина, дмн, Катедра по неврология, родена на 

21.01.1953 г., за втори път, с 26 „да” от  26 гласували. 

 

ИЗБОР НАУЧНИ ЖУРИТА 

3.1. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
3.1.1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по сърдечно-съдова 

хирургия за нуждите на Катедра по  сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология на база Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ 

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

документите е установила, че документите на кандидата   гл. ас. д-р И. Петров, дм (общ 

брой публикации – 36, с IF – 7, цитирания - 23) отговарят на изискванията и критериите 

на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

кардиология към МУ-София 

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

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София 

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

кардиология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р М. Станкев, дмн – МБАЛ НКБ 

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

Проф. д-р В. Петров, дм - УМБАЛ „Света Марина“ - Варна 

Доц. д-р В. Паница, дм - УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р Р. Илиев, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

към МУ-София 

Доц. д-р Д. Желев, дм - УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: Борислава Стоянова Стоянова. 

 

3.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по дерматология 

и венерология за нуждите на Катедра по  дерматология и венерология към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 72/ 31.08.2018 г. Комисията за преглед на 

документите е установила, че документите на кандидата  д-р В. Матеева, дм (общ брой 

публикации – 9, с IF – 1) отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Л. Стоянова - Митева, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София 

Проф. д-р С. Василева, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-София 

Доц. д-р Л. Дурмишев, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-София 

Външни членове 
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Проф. д-р Д. Господинов, дмн – МУ-Плевен 

Доц. д-р И. Йорданова, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р М. Балабанова, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-София 

Доц. д-р Л. Александрова – Зисова, дм – МУ-Пловдив – външен член 

Технически сътрудник: М. Гавраилова. 

 

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

 

3.2.1.Д-р Р. Билюков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести. 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 О. Георгиев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

към МУ-София; 

2. Проф. д-р Д. Петрова - Николова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София; 

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

4. Доц. д-р М. Стоименова - Попова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Клиничен център по белодробни болести към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ – Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Д. Първанова. 

Дата на защита: 07.03.2019 г. 

 

3.2.2.Д-р В. Миланов, докторант на самостоятелна подготовка към Клиничен център по 

белодробни болести. 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. Костадинов, дм - Клиничен център по белодробни болести към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Д. Петрова - Николова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Ходжев, дм - МУ – Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Господинова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Велизарова, дм - Клиничен център по белодробни болести към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Е. Петрова, дмн - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – Б. Бочкарова. 

Дата на защита: 12.02.2019 г. 
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3.2.3.Д-р П. Дамянов, докторант на самостоятелна подготовка 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. Доц. д-р Н. Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

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

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

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

5. Доц. д-р И. Райчев, дм – Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – З. Нанова. 

Дата на защита: 09.01.2019 г. 

 

3.3.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 

3.3.1. Д-р А. Димитрова, редовен докторант към Клиничен център по алергология, 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. А. Савов, дбн – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

2. Доц. д-р Ж. Казанджиева, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София 

3. Акад. проф. д-р Б. Петрунов, дмн – БАН, /външен член/; 

4. Доц. д-р Д. Попова, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р В. Цветкова – Вичева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Г. Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-София 

2. Доц. д-р Г. Николов, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – В. Ранева. 

Дата на защита: 24.01.2019 г. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р И. Михалева – редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология, 

във връзка с обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за 

уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Тема: „Фармакология и епигенетични проучвания при предиабет и захарен диабет тип 

2” 

Научни ръководители: доц. д-р П. Гатева, дм и доц. д-р И. Димова, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р М. Николов –редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Тема: „Диабетна бъбречна болест- честота, коморбидности и усложнения при захарен 

диабет тип 1 и тип 2” 

Научен ръководител: Проф.д-р М. Боянов, дм 

База: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Н. Милева-Петрова –редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 

2017/18 г. 

Тема: „Роля на интраваскуларния ултразвук в диагностика и оценка на аортната 

патология” 

Научен ръководител: Доц. д-р Д. Василев, дм 

База: Клиника по кардиология, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Д. Пенчева –редовен докторант към Катедра по вътрешни болести,  във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Ревматология 

Тема: „Оценка на качеството на живот при пациенти със системен лупус еритематозус” 

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

База: Клиника по ревматология, УМБАЛ"Св. Иван Рилски" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р И. Георгиева – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Нефрология 

Тема: „Клинико -морфологична оценка на активността и модел на поведение при ИгА 

гломерулонефрит” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Цанкова, дм 

База: Клиника по нефрология, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р К. Михалев – задочен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, 

във връзка с обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за 

уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Психиатрия 

Тема: „Микроневрологична симптоматика при шизофрения” 

Научен ръководител: Проф. д-р Г. Ончев,дм 

База: Клиника по психиатрия, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Н. Гешев –редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология,  във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 

2017/18 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Тема: „Клинико-епидемиологично проучване върху карцинома на ендометриума” 

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

База: СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р И. Лилянов – редовен докторант към Катедра по урология, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 56/06.07.2018 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2017/18 г. 

Докторска програма: Урология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Тема: „Минимално инвазивни методи за лечение на долно полюсни бъбречни 

конкременти-перкутанна литолопаксия (PSNL), ретроградна вътребъбречна хирургия 

(RIRS) екстракорпорална литотрипсия. Сравнителен анализ” 

Научен ръководител: Доц. д-р К. Янев, дм 

База: Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Р. Енев – редовен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, във връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 

2018/19 г. 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Видеоскопска интубация. Алтернатива при трудна интубация в 

кардиохирургията” 

Научен ръководител: Проф. д-р С. Георгиев, дм 

База: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, КАИЛ при УМБАЛ "Св. 

Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Шейтанов – редовен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, във връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 

2018/19 г. 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Място на ултразвуковото изследване при остра дихателна недостатъчност” 

Научен ръководител: Доц. д-р Й. Ямакова, дм 

База: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, КАИЛ при МБАЛББ "Света 

София" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р П. Милина – задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, във връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 

2018/19 г. 

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Тема: „Анестезия при лапароскопска хирургия на дебелото черво” 
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Научен ръководител: Доц. д-р М. Атанасова, дм 

База: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ІІ НАИЛ към КАИЛ, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р И. Димитрова – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, във връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за 

докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „PCI с DES или CABG при пациенти с исхемична болест на сърцето и стволова 

стеноза и/или триклонова коронарна болест ” 

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

База: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, УМБАЛ "Света 

Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Х. Вълков – редовен докторант към Клиничен център по гастроентерология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Гастроентерология 

Тема: „Профилактика на колоректалния рак при пациенти с възпалителни чревни 

заболявания” 

Научен ръководител: Доц. д-р П. Пенчев, дм 

База: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Т. Ангелов –редовен докторант към Клиничен център по гастроентерология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Гастроентерология 

Тема: „Ендосонографски прогностични съдови параметри за рецидив и кървене на 

езофагеални варици преди и след лечение” 

Научни ръководители: проф. д-р Б. Владимиров, дм и доц. д-р Б. Големанов, дм 

База: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р В. Спасова – задочен докторант към Катедра по медицинска генетика , във връзка 

с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Генетика 

Тема: „Геномни проучвания при пациенти с репродуктивни проблеми” 

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

База: Катедра по медицинска генетика 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Н. Николов –редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 
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Тема: „Проследяване протичането на първата половина на бременност след асистирани 

репродуктивни технологии” 

Научен ръководител: Доц. д-р Б. Маринов, дм 

База: СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Г. Златков – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Тема: „Влагалищно оперативно родоразрешение” 

Научен ръководител: Доц. д-р Ж. Карагьозова, дм 

База: СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Д. Йорданова– редовен докторант към Катедра по педиатрия, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Тема: „Витамин Д статус при здрави и хронично болни деца” 

Научен ръководител: Доц. д-р Е. Стефанова, дм 

База: Клиника по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични болести, СБАЛДБ 

"Проф. д-р Иван Митев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Р. Георгиев – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Тема: „Лигаментарен баланс при колянно ендопротезиране” 

Научен ръководител: Проф. д-р П. Кинов, дмн 

База: Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “ Царица Йоанна -  ИСУЛ“  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р В. Колев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, във връзка с обявения в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 

2018/19 г. 

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Епидемиологична характеристика на сърдечно-съдова патология при тревожно-

депресивни разстройства” 

Научен ръководител: Доц. д-р Е. Манов, дм 

База: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести,  Клиника по кардиология към 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р С. Маринов – редовен докторант към Катедра по урология, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 59/17.07.2018 г. конкурс за докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Урология 
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Тема: „Лапароскопска радикална простатектомия при локализиран и локално авансирал 

карцином на простатат. Видове хирургични техники и дългосрочни резултати” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Георгиев, дм 

База: Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

 

- Д-р Б. Робев – лекар в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“  за зачисляване към Катедра по 

фармакология и токсикология 

Тема:”Сравнително клинично проучване на ефекта от комбинирана химиотерапия с 

цисплатин върху плазмения антиоксидантен капацитет на пациенти с белодробен 

карцином” 

Научни ръководители: доц. д-р Р. Николов, дм и доц. д-р В. Хаджимитова, дбф 

База: Катедра по фармакология и токсикология  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- С. Гирагосян, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, считано от 

18.12.2018 г. 

 

4.4. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р П. Николова – редовен докторант към Клиничен център по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и медицинска онкология,  предлага се за втори научен ръководител доц. д-

р В. Хаджийска, дм. 

 

4.5.СМЯНА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р Е. Хаджиев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, научният ръководител проф. д-р 

Т. Захариев, дмн, да бъде заменен с доц. д-р В. Говедарски, дм. 

 

4.6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклади от  проф. д-р Х. Георгиев, дмн и проф. д-р П. Пенчев, дм, научен 

ръководител на д-р Ц. Соколов, докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с 

краен срок до 18.05.2018 г., към Катедра по ортопедия и травматология, се предлага д-р 

Соколов да бъде отчислен без право на защита поради просрочен законов срок и 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план. 

 

4.7.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р В. Мацанова-Симова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

физикална медицина и рехабилитация; 

- Д-р В. Папазов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение; 

- Д-р М. Колева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по неврология; 

- Д-р П. Дамянов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по неврология; 
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- Д-р Е. Родопска, задочен докторант към Катедра по неврология; 

- Д-р Н. Миринчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по урология; 

 

4.8.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Ц. Гатев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: мн. 

добър 

- Д-р И. Недева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: мн. 

добър 

- Д-р Х. Пенчев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: добър 

- Д-р Д. Кръстева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: 

добър 

- Д-р М. Петкова, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: добър 

 

4. РАЗНИ: 

 

- УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ: 

 
1. За катедра по дерматология и венерология:  

За ръководител на катедра по дерматология и венерология  

Факултетният съвет утвърждава ПРОФ. Л. СТОЯНОВА-МИТЕВА при тайно гласуване  

с  25 „да“ и 1 „бяла“ от 26 гласували  .                   

 

2. За катедра по анатомия, хистология и ембриология: 

За ръководител на катедра по анатомия, хистология и 

ембриология  Факултетният съвет не утвърждава  ПРОФ. Л. ЖЕЛЕВ при тайно 

гласуване  с  2 „да“ и 24 „не“ от 26 гласували.   Конкурсът за избор на ръководител на 

катедра се връща в катедрата за повторен избор.       

 

- 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 20.11.2018 г. ФС реши да премине на 

постоянен трудов договор, както следва: 

1. ас. д-р Н. Чилингирова, дм, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, защитила дисертационен труд на 25.06.2018 г. с 25 

„да” от 25 гласували; 

2. ас. д-р Ф. Абединов, дм, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология, защитил дисертационен труд на 20.09.2018 г. с 25 „да” от  25 

гласували; 

3. ас. д-р К. Патриков, дм, Катедра по ортопедия и травматология, защитила 

дисертационен труд на 26.09.2018 г. с 25 „да” от  25 гласували. 

 

- ФС одобрява с мнозинство при явно гласуване на предложените от  

катедрения съвет /16.10.2018 г./ на катедра по ортопедия и травматология рецензенти 

на монографичен труд „Мускулни увреди в областта на раменната става“ с автор гл. ас. 

д-р Н. Димитров, дм , както следва: проф. д-р Д. Бошнаков, дмн и доц. д-р П. Цеков, дм. 

 

- Във връзка с предложения за присъждане на „DOCTOR HONORIS CAUSA“ на: 
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Проф. С. РЕФЕТОВ - Професор Емеритус по медицина и педиатрия, Директор на 

Лаборатория по ендокринология, Чикагски университет, САЩ и PROF. D. DRESSEL – 

Ръководител на Секция Двигателни нарушения в Катедра неврология, Медицински 

университет, Хановер, Германия:  

Факултетният съвет реши да се преразгледат предложенията на следващо заседание, с 

оглед неуточнени правила за присъждане на  „DOCTOR HONORIS CAUSA“, както и 

предложение да им се присъди друга награда на Медицински университет-София. 

 

- Във връзка с доклад на  проф. Коруков и решение на Деканския съвет, 

Факултетният съвет гласува с мнозинство да се отпуснат 25 183.20 лв. с ДДС за 

изграждане на Локална мрежа с оптичен кабел за аулата на УМБАЛ“Царица 

Йоанна-ИСУЛ. 

 

- Факултетният съвет гласува с мнозинство включването на допълнителни точки 

към Раздел III от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/2019 

година на Медицински университет – София: 

1. т.6.1.3.а. Януарската изпитна сесия за студентите по медицина, обучаващи се 

на английски език I-ви курс   04.02.2019 г. – 15.02.2019 г. 

2. Допълнително изречение към т.7.2.1. „Летен семестър за студентите по 

медицина,  обучаващи се на английски език I-ви курс от 18.02.2019 г. до 

30.05.2019 г.“ 

 

- ФС гласува с мнозинство включването на избираем курс по медицинска 

генетика за уч. 2018/19 г.  на тема „Геномни аспекти на социално-значимите 

заболявания“  с ръководител доц. д-р И. Димова, дм, катедра по медицинска 

генетика. 

 

- Във връзка с доклад на  В. Ненов, студент от Медицински факултет, член на 

Асоциацията на студентите изследователи /АСИ/ относно признаване на 

дейността на АСИ, Факултетният съвет подкрепи Деканският съвет и излезе със 

становището, че приветства дейността на такава организация, но е в 

правомощията на Медицински университет и Студентския съвет за подкрепа и 

признаване на дейността на АСИ. В тази организация членуват не само студенти 

от Медицински факултет, но и от Факултета по дентална медицина и 

Фармацевтичен факултет, а също и млади лекари. 

  

 

 

 Протоколирал:                                            

 Я. Стойчева                                                          

 

 

 


