
 

1 

 

                                                                     
                                              

                                                                    Утвърждавам:  

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

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 18.01.2019 г. 

 

  

  

ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Д-р В. Матеева, 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 

„Дерматология и венерология” в Катедра по дерматология и венерология на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

2. Гл. ас. д-р И. Петров след решение на научното жури със 7 положителни гласа 

и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2018/19 г.: 

1. За катедра по фармакология и токсикология- За упражнения на бълг. език 

до 135 уч.ч. на преподавател: 

- Проф. д-р М. Власковска 

- Проф. д-р К. Якимова 

2. За катедра по обща и оперативна хирургия - За упражнения на бълг. и 

англ. език, и участие в изпити до 574 уч.ч. на преподавател: 

- Д-р Р. Тодоров 

- Д-р С. Катибова 

- Д-р А. Тасева 

3. За катедра по АГ - Доц. д-р Б. Маринов, считано от 02.01.2019 г., за лекции 

на бълг. език със студенти и СДО и участие в семестриални и държавни 

изпити на бълг. език до 390 уч.ч. 

4. За катедра по педиатрия: 

Клиника по детска онкохематология – УМБАЛ „Царица Йоанна“ - -    Д-р И. 

Чакъров - За упражнения на бълг. език до 94 уч.ч. 

НКБ 
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- Проф. д-р А. Кънева – Ненчева - За лекции на англ. език до 12 уч.ч и 

упражнения на англ. език до 24 уч.ч. 

- Д-р Е. Левунлиева- За упражнения: на бълг. език до 32 уч. ч и на англ. 

език до 40 уч.ч. 

- Д-р Л. Димитров-За упражнения на бълг. език до 24 уч.ч. 

- Д-р Р. Маринов -За упражнения: на бълг. език до 32 уч. ч и на англ. език 

до 40 уч.ч. 

- Д-р Х. Нацкова – Маринова-За упражнения на бълг. език до 40 уч.ч. 

- Д-р Д. Печилков-За упражнения на бълг. език до 40 уч. ч и упражнения на 

англ. език до 44 уч.ч. 

- Д-р К. Ненова – Каракашева-За упражнения на бълг. език до 32 уч. ч и 

упражнения на АЕ до 40 уч.часа 

- Д-р В. Драгнева-За упражнения на бълг. език до 40 уч.ч. 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ 

- Д-р М. Байчева (избрана за хоноруван преподавател ФС24/17.07.2018г.) – 

Допълнително лекции на англ. език до 18 уч.ч. и упражнения на англ. 

език до 96 уч.ч. 

- Д-р С. Симеонова - За упражнения на бълг. език до 92 уч.ч. 

К-ка педиатрия „Александровска“ 

- Д-р М. Иванова (избрана за хоноруван преподавател ФС 25/29.09.2018 г) 

– Допълнително за упражнения на бълг. език до 96 уч. ч. и упражнения на 

англ. език до 96 уч.ч. 

5. За катедра по спешна медицина - Доц.д-р М. Гешева  - от м.март 2019 г за 

преподаване по токсикология в преддипломния стаж по спешна медицина  до 

238 уч.ч. 

6. За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология - Д-р Т. 

Томов- За упражнения на бълг. и англ. език и участие в изпити до 424 уч.ч. 

  

НОВИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. За катедра по анатомия, хистология и ембриология – трима асистенти; 

2. За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – 

един доцент по паразитология; 

3. За катедра по медицинска физика и биофизика – един доцент по биофизика и 

един асистент по биофизика; 

4. За катедра по ортопедия и травматология – един доцент по ортопедия и 

травматология на база УСБАЛО „Проф.Б.Бойчев“; 

5. За катедра по офталмология – двама доценти на база УМБАЛ „Александровска“; 

6. За катедра по алергология – един главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

7. За катедра по педиатрия – един главен асистент на база Клиника по гръдна 

хирургия на МБАЛББ „Св. София“; 

8. За катедра по белодробни болести – един главен асистент на база СБАЛДБ 

„Проф. И. Митев“; 

9. За катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – един главен 

асистент по сърдечно-съдова хирургия и един главен асистент по кардиология 

на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 
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10. За катедра по неврология  – шест главни асистенти на база УМБАЛНП „Св. 

Наум“. 

 

Утвърждаване на избраните от катедрените съвети РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ, 

както следва за: 

1. Катедра по анатомия, хистология и ембриология: ПРОФ. Л. СЛАВОВ,  с 12 „да“, 

16 „не“ и 2 „въздържал се“ от 30 гласували – Факултетният съвет не утвърждава 

проф. Желев за ръководител на катедра; 

2. Катедра по психиатрия и медицинска психология: ПРОФ. Г. ОНЧЕВ , с 28 „да“, 

1 „не“ и 1 „въздържал се“ от 30 гласували – Факултетният съвет утвърждава 

проф. Ончев за ръководител на катедра; 

3. Катедра по ендокринология и геронтолагия: ПРОФ. Ц. ТАНКОВА, с 30 „да“ от 

30 гласували – Факултетният съвет утвърждава проф. Танкова за ръководител на 

катедра; 

4. Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология: ПРОФ. 

Л. ГОЧЕВА-ПЕТКОВА  с 30 „да“ от 30 гласували – Факултетният съвет 

утвърждава проф. Гочева за ръководител на катедра; 

5. Катедра по гастроентерология: ПРОФ. Б. ВЛАДИМИРОВ с 30 „да“ от 30 

гласували – Факултетният съвет утвърждава проф. Владимиров за ръководител 

на катедра; 

6. Катедра по професионални болести: ПРОФ.Т. КУНЕВА с 29 „да“ и 1 „не“ от 30 

гласували – Факултетният съвет утвърждава проф. Кунева за ръководител на 

катедра; 

7. Катедра по нефрология: ПРОФ. Е. ДИМИТРОВ с 30 „да“ от 30 гласували – 

Факултетният съвет утвърждава проф. Паскалев за ръководител на катедра; 

8. Катедра по алергология: ДОЦ. М. СТАЕВСКА с 29 „да“и 1 „не“ от 30 гласували 

– Факултетният съвет утвърждава доц. Стаевска за ръководител на катедра; 

9.  Катедра по белодробни болести: ПРОФ. Д. КОСТАДИНОВ с 30 „да“ от 30 

гласували – Факултетният съвет утвърждава проф. Костадинов за ръководител 

на катедра.  

               

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ   
1. Проф. З. Стойнева-Паскалева, катедра по професионални болести, родена на 

12.03.1954 г. , за първи път с 15 „да“, 14 „не“ и 1 „въздържал се“ от 30 гласували; 

2. Доц. д-р К. Коев, дм, катедра по спешна медицина, роден на 22.02.1954 г., за 

първи път с 1 „да“, 28 „не“ и 1 „въздържал се“ от 30 гласували. 

ФС не предлага на АС да удължи трудовите договори с една година на проф. 

Стойнева-Паскалева и доц. Коев. 

  

 4. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА   

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

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

анестезиология и интензивно лечение. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на  академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – 4, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 
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Състав на научно жури: 

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

към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Темелков, дмн - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

3. Доц. д-р Р. Андонова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

2. Доц. д-р Е. Танева, дм – Национална кардиологична болница, /външен член/; 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 20.03.2019 г. 

 

4.1.2.Д-р П. Хаджийски, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

педиатрия. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор 2 – 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Л. Сечанова, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ–

София; 

3. Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р В. Недкова - Коларова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р М. Георгиева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Е. Стефанова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

2. Проф. д-р М. Бошева, дм - МУ–Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: А. Василева. 

Дата на защита: 28.03.2019 г. 

 

4.1.3.Д-р И. Иванов, задочен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина. 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. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ–София; 

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

тропическа медицина към МУ–София; 

3. Проф. д-р Ц. Дойчинова, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р О. Бойкинова, дм - МУ–Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р А. Петров, дм - МУ–Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Л. Пекова, дм - Тракийски университет – Стара Загора, /външен член/; 

2. Доц. д-р Г. Ганчева, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Целова. 

Дата на защита: 10.04.2019 г. 
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4.1.4.Д-р Е. Хаджиев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология. 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 Т. Захариев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. към 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ–София; 

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

кардиология към МУ–София; 

3. Проф. д-р М. Станкев, дмн – Национална кардиологична болница, /външен 

член/; 

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

/външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

кардиология към МУ–София; 

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

Технически сътрудник: Б. Стоянова. 

Дата на защита: 04.04.2019 г. 

 

4.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

4.2.1. Д-р К. Нейкова, редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, 

отчислен с право на защита. 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 А. Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София; 

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

София; 

3. Проф. д-р И. Костов, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р Е. Димитракова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

София; 

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

Технически сътрудник – А. Бурова. 

Дата на защита: 28.03.2019 г. 

 

4.2.2.В. Лозанова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по медицинска 

химия и биохимия, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

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

3, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 
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1. Акад. проф. д-р В. Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София; 

2. Доц. М. Драгнева, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София; 

3. Акад. проф. И. Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Чл. кор. проф. Р. Панков, дбн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Доц. И. Иванов, дх - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

2. Проф. М. Чорбаджиева, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Технически сътрудник – Я. Дангулова. 

Дата на защита: 25.03.2019 г. 

 

4.2.3.В. Пейчева, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия, 

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

академичния състав /биологични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с 

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

Състав на научно жури: 

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

МУ-София; 

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

3. Акад. проф. И. Иванов, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Доц. д-р В. Георгиева - Абаджиева, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. М. Чорбаджиева, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. А. Савов, дб - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Л. Ангелова, дб – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Я. Дангулова. 

Дата на защита: 25.03.2019 г. 

 

 

5. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ    

 

5.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р В. Михайлова – задочен 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: „Кожни прояви при метаболитен синдром” 

Научни ръководители: доц. д-р Т. Дърленска, дм и доц. д-р Р. Дърленски, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р П. Василева – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, във връзка с 

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

Докторска програма: Неврохирургия 

Тема: „Невромониториране при неврохирургични интервенции” 

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

База: Клиника по неврохирургия, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- З. Павлова – редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия, във 

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

2017/18 г. 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Тема: „Популационно-генетични проучвания при наследствени заболявания” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р В. Митев, дбн и  проф. А. Тодорова-Георгиева, 

дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.3 Биологически науки 

 

- Д-р Р. Русева – редовен докторант към Катедра по обща медицина, във връзка с 

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

Докторска програма: Обща медицина 

Тема: „Качество на живот на пациенти с ранен рак на гърдата, провеждащи 

хормонотерапия” 

Научен ръководител: Проф. д-р А. Постаджиян, дм 

База: Катедра по обща медицина, УМБАЛ "Св. Анна" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Д. Китаноски – редовен докторант към Катедра по обща медицина, във връзка с 

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

Докторска програма: Кардиология 

Тема: „Миокарден инфаркт с необструктивна атеросклероза – диагностико-

терапевтичен алгоритъм” 

Научни ръководители: Проф. д-р А. Постаджиян, дм и доц. д-р В. Велчев, дм 

База: Катедра по обща медицина, УМБАЛ "Св. Анна" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р И. Филева – редовен докторант към Катедра по алергология, във връзка с 

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

Докторска програма: Имунопатология и алергология 

Тема: „Качество на живот при пациенти с наследствен ангиоедем” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Стаевска-Коташева, дм 

База: Клиника по алергология , УМБАЛ "Александровска"  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р П. Новакова – редовен докторант към Катедра по алергология, във връзка с 

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

Докторска програма: Имунопатология и алергология 

Тема: „Клинична и имунологична оценка на дългосрочен ефект от алерген специфична 

имунотерапия при пациенти с алергичен ринит” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Стаевска-Коташева, дм 

База: Клиника по алергология , УМБАЛ "Александровска"  
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

-  Д. Ангелов – редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология, във 

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

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Тема: „Тиреоид-асоциирани дерматопатии и възможности за фармакологично 

повлияване” 

Научен ръководител: доц.д-р Ж. Бочева, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р П. Николов – редовен докторант към Катедра по вътрешни 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: „Приложение на фракционирания коронарен резерв /FFR/ за оценка 

функционалната сигнификантност на стенози на коронарните артерии” 

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

База: Клиника по кардиология, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р П. Царкова – редовен докторант към Катедра по ендокринология и геронтология, 

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

г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Тема: „Продължително глюкозно мониториране при различни степени на глюкозен 

толеранс” 

Научен ръководител: Проф. д-р Ц. Танкова, дмн 

База: УСБАЛЕ  "Акад. Ив. Пенчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Т. Каменова – редовен докторант към Катедра по ендокринология и геронтология, 

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

г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Тема: „Генотипно-фенотипни корелации при пациенти с феохромоцитом” 

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

База: УСБАЛЕ  "Акад. Ив. Пенчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р И. Янкова – редовен докторант към Катедра по ендокринология и геронтология, 

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

г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Тема: „Тиреоидна дисфункция и бременност” 

Научен ръководител: Проф. д-р Р. Ковачева, дм 
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База: УСБАЛЕ  "Акад. Ив. Пенчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- М. Маринова – задочен докторант към Катедра по клинична лаборатория и клинична 

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

уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Имунология 

Тема: „Молекулярни скринингови проучвания при имунни дефицити” 

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

База: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р А. Перистерев – редовен докторант към Катедра по хирургия, във връзка с 

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

Докторска програма: Обща хирургия 

Тема: „Принципи, методи и хирургично поведение при болни със злокачествено 

заболяване на десен колон” 

Научен ръководител: Доц. д-р Г. Велев, дм 

База: Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

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

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

Докторска програма: Ревматология 

Тема: „Кардиоваскуларен риск при пациенти с псориатичен артрит” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Гойчева, 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. Илиева – редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска 

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

уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Психиатрия 

Тема: „Предиктори на терапевтичния отговор 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 

 

- Д-р Н. Куртелова – задочен докторант към Катедра по белодробни болести, във връзка 

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

Докторска програма: Белодробни болести 

Тема: „Многоорганен ултразвук в диагностиката на белодробния тромбемболизъм” 

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

База: МБАЛББ "Св. София" 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р И. Дрехарова-Кирева – редовен докторант към Катедра по неврология, във връзка 

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

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Биомаркери при ранни наследствени деменции” 

Научни ръководители: Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн и доц. д-р Ш. Спасова, дмн  

База: Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р О. Асенов – редовен докторант към Катедра по неврология, във връзка с обявения 

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

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Клинико-генетично проучване на наследствени периферни невропатии” 

Научни ръководители: Проф. д-р И. Търнев, дмн и доц. д-р Т. Чамова, дм  

База: Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Д. Денева-Тодорова – задочен докторант към Катедра по неврология, във връзка с 

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

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Епилепсия при вродени мозъчни малформации” 

Научен ръководител: Проф. д-р В. Божинова-Чамова, дмн 

База: Клиника по неврология, УМБАЛНП „Св. Наум“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р А. Николова-Ковачева – редовен докторант към Катедра по неврология, във 

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

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Клинико-епидемиологични проучвания при пациенти с множествена склероза” 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн 

База: Клиника по неврология, УМБАЛНП „Св. Наум“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р Е. Златарева – редовен докторант към Катедра по неврология, във връзка с 

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

Докторска програма: Неврология 

Тема: „Клинико-епидемиологични проучвания при Паркинсонова болест” 

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

База: Клиника по неврология, УМБАЛНП „Св. Наум“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 
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5.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

-Д-р В. Добриянова – асистент към Катедра по УНГ болести 

Тема:”Клиничен подход за диагностициране и лечение на наследствена загуба на слуха 

”. 

Научен ръководител: доц. д-р О. Стоянов, дм 

База: Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Оториноларингология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

5.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

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

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

дисертационния труд, считано от 25.02.2019 г. 

- Д-р А. Стратев – редовен докторант към Катедра по анестезиология и 

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

дисертационния труд, считано от 24.03.2019 г. 

- Д-р Д. Христова – задочен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, 

за срок от една година, поради необходимост от събиране на допълнителни случаи и 

статистическа обработка на събраните данни, считано от 01.10.2018 г. 

- Д-р И. Лютаков – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок 

от една година, поради необходимост обработка на получените резултати и 

участието на д-р Лютаков в два проекта към МУ-София, считано от 23.03.2019 г. 

- Д-р А. Маркова – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок 

от една година, поради необходимост допълнителна обработка на събрания 

материал, събиране на повече пациенти в отделни подгрупи и получаване на 

информативни резултати, считано от 11.02.2019 г. 

- Д-р Н. Трайкович – задочен докторант към Катедра по дерматология и 

венерология, за срок от една година, поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 21.12.2018 г. 

- Д-р Д. Бецинска – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от една 

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

08.01.2019 г.  Предлага се за втори научен ръководител доц. д-р Румяна Николова 

Кузманова, дм. 

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

белодробни болести, за срок от една година, поради необходимост от допълнителна 

обработка на получените данни, считано от 25.11.2018 г. 

- Д-р Г. Цигаровски  – задочен докторант към Катедра по обща медицина, за срок 

от една година, поради необходимост от завършване на статистическата обработка 

на получените данни, считано до 15.04.2019 г. 

- Д-р Н. Каракашев – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, за срок 

от една година, поради забавяне закупуването на част от медицинската техника и 

невъзможност за натрупване на необходимия брой случаи, считано до 30.03.2019 г. 

- Д-р Д. Димитрова  –  задочен докторант към Катедра по белодробни болести, за 

срок от шест месеца, поради здравословни проблеми на докторанта, считано от 

25.02.2019 г. 
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- К. Месечкова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за 

срок от една година, поради необходимост обработка на получените резултати, 

считано от 23.03.2019 г. 

  

5.4.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р А. Тодорова – редовен докторант към Катедра по ендокринология и геронтология, 

за срок от две години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 03.12.2018 г. 

- Д-р М. Сердарова – редовен докторант към Катедра по ендокринология и 

геронтология, за срок от две години поради излизане в отпуск по майчинство, считано 

от 02.01.2019 г. 

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

срок от една година поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.01.2019 г. 

 

5.5.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р С. Георгиева – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, 

която е назначена на трудов договор, считано от 01.01.2019 г. 

 

5.6.ИЗБОР НА НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ на: 

-  Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедра по офталмология,  предлага се за 

научен консултант гл. ас. д-р А. Исаева, дм. 

 

5.7.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р К. Герджикова – редовен докторант към Катедра по гастроентерология от 

„Комплексна клинична оценка на прогресията на хроничните вирусни чернодробни 

заболявания” на „Антивирусна терапия при пациенти с хепатоцелуларен карцином”. 

- Д-р Т. Комитова – редовен докторант към Катедра по гастроентерология от 

„Медикаментозно лечение при сериозни усложнения на хроничните чернодробни 

заболявания” на „Физични методи за стадиране на хроничните чернодробни 

заболявания”. 

- Д-р Н. Габровска – задочен докторант към Катедра по белодробни болести от 

„Структура на болестността, бацилоотделяне и резистентност при деца с различни 

форми на белодробна туберкулоза” на „Сравнително проучване върху диагностичната 

стойност на съвременен гама-интерферонов тест, приложен в кръв и бронхо-алвеоларен 

лаваж при деца, суспектни за туберкулоза”. 

 

5.8.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р А. Постаджиян, дм, научен ръководител на д-р К. 

Петкова, редовен докторант към Катедра по обща медицина, се предлага д-р Петкова да 

бъде отчислена без право на защита поради системно неизпълнение на ангажиментите 

по индивидуалния учебен план. 

- Във връзка с доклад от доц. д-р А. Александров, дм, научен ръководител на д-р А. 

Анастасова, докторант на самостоятелна подготовка, удължена с краен срок 12.11.2017 

г. към Катедра по съдебна медицина и деонтология, се предлага д-р Анастасова да бъде 

отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и просрочен законов срок. 

 

5.9.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Б. Робев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по фармакология и 

токсикология 
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- Д-р И. Иванов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и тропическа медицина 

- Д-р Н. Гешев, редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология 

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

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

- Д-р Х. Цонев, редовен докторант към Катедра по неврохирургия 

- Д-р Д. Янков, редовен докторант към Катедра по неврохирургия 

 

5.10.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р С. Церовски, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с 

оценка: мн. добра 

- Д-р С. Георгиева, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с 

оценка: добра 

- Д-р А. Герчев, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с 

оценка: мн. добра 

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

оценка: мн. добра 

- Д-р Н. Йорданов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Д. Бележанска, редовен докторант към Катедра по неврология с оценка: мн. добра 

- Д-р И. Мангъров, редовен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: мн. добра 

- Д-р К. Темелкова, редовен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: добра 

- Д-р Д. Кофинова, редовен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: мн. добра 

- П. Станкова, редовен докторант към Катедра по медицинска микробиология с оценка: 

мн. добра 

- Д-р Е. Куртева, редовен докторант към Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Г. Василев, редовен докторант към Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология с 

оценка: мн. добра 

- Б. Хадра, редовен докторант към Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология с 

оценка: мн. добра 

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

фармакология и токсикология с оценка: мн. добра 

- Д-р В. Хайкин, задочен докторант към Катедра по офталмология с оценка: добра 

- Д-р Ивайло Атанасов Богомилов, редовен докторант към Катедра по фармакология и 

токсикология с оценка: мн. добра 

- С. Атемин, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия с 

оценка: мн. добра 

- М. Младенова, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия с 

оценка: мн. добра 

- Е. Николова, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия с 

оценка: мн. добра 

- Я. Христов, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Б. Ботев, редовен докторант към Катедра по урология с оценка: мн. добра 

- Д-р Г. Иванов, редовен докторант към Катедра по урология с оценка: добра 

- Д-р С. Котова-Георгиева, редовен докторант към Катедра по урология с оценка: мн. 

добра 

- Д-р М. Милушев, редовен докторант към Катедра по урология с оценка: мн. добра 

- Д-р К. Найденова, редовен докторант към Катедра по алергология с оценка: добра 
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- А. Трифонова, задочен докторант към Катедра по медицинска микробиология с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Л. Андреева, редовен докторант към Катедра по обща медицина с оценка: добра 

- Д-р В. Маринов, редовен докторант към Катедра по УНГ болести с оценка: мн. добра 

- Д-р Георги Кирилов Попов, редовен докторант към Катедра по УНГ болести с оценка: 

мн. добра 

- Д-р Т. Михалова, редовен докторант към Катедра по белодробни болести с оценка: 

добра 

- Д-р М. Михайлов, редовен докторант към Катедра по белодробни болести с оценка: 

много добра 

- Д-р А. Златев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по белодробни 

болести с оценка: добра 

- Д-р Х. Цонев, редовен докторант към Катедра по неврохирургия с оценка: добра 

- Д-р Д. Янков, редовен докторант към Катедра по неврохирургия с оценка: добра 

- Д-р К. Герджикова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: 

много добра 

- Д-р Т. Комитова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: 

много добра 

 

5.11. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Тодоров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Клинични и неврофизиологични проучвания на 

пациенти с главоболие”. 

Дата на защитата: 18.10.2018 г. 

- Д-р Е. Чорбаджиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Лечение на пациенти с късна паркинсонова болест с 

леводопа/карбидопа интестинален гел”. 

Дата на защитата: 25.10.2018 г. 

- Д-р А. Асенова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Миастения в детска възраст – клинични 

характеристики, еволюция и прогноза ”. 

Дата на защитата: 31.10.2018 г. 

- Б. Бечев. 

Професионално направление: Фически науки – шифър 4.1  

Докторска програма: Биофизика. 

Катедра по медицинска физика и биофизика 

Тема на дисертационния труд: „Развитие и приложение на методите на клетъчна 

хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки 

в биологични течности”. 

Дата на защитата: 07.11.2018 г. 

- Д-р Б. Каратанчева. 
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Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология. 

Катедра по обща медицина 

Тема на дисертационния труд: „Перкутанна балонна валвулопластика-съвременни 

показания и отдалечени резултати”. 

Дата на защитата: 08.11.2018 г. 

- С. Календерова - Вълкова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Роля на Са
 2+/

 калмодулин зависимата протеин киназа II 

в пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки епидермални 

кератоцити”. 

Дата на защитата: 28.11.2018 г. 

- З. Хамуде. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Генетика. 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и 

фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза”. 

Дата на защитата: 03.12.2018 г. 

- А. Мухтарова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Микробиология. 

Катедра по медицинска микробиология 

Тема на дисертационния труд: „Микробиологични и генетични проучвания върху 

клинични изолати Streptococcus pyogenes”. 

Дата на защитата: 03.12.2018 г. 

- Д-р С. Михайлова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврохирургия. 

Катедра по неврохирургия 

Тема на дисертационния труд: „Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни 

мултисегментарни шийни стенози”. 

Дата на защитата: 30.10.2018 г. 

- Д-р А. Христов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Съдебна медицина. 

Катедра по съдебна медицина и деонтология 

Тема на дисертационния труд: „Био-трасология при съдебномедицински изследвания”. 

Дата на защитата: 12.12.2018 г. 

- Д-р Ю. Мартева - Проевска. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Микробиология. 

Катедра по медицинска микробиология 

Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху чувствителността към colistin на 

проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”. 

Дата на защитата: 12.12.2018 г. 

- Д-р П. Дамянов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  
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Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Кардиоваскуларни автономни нарушения при 

множествена склероза ”. 

Дата на защитата: 09.01.2019 г. 

 

6. РАЗНИ: 

- Продължаване на срока на трудовите договори на преподаватели   

По решение на АС от 27.11.2018 се допуска възможност за продължаване срока 

на трудовите договори на щатни хабилитирани преподаватели придобили право 

на пенсия. Същите ще имат и функционалните задължения на гост-

преподаватели. Продължаването срока на тези договори се допуска еднократно, 

за срок до една година по мотивирано предложение на съответния ФС и 

утвърждаването му от АС на МУ. Продължението ще се счита от датата на 

изтичането на настоящите договори.  

След тайно гласуване ФС предлага на АС да продължи срока на трудовите 

договори на следните преподаватели:  

1. ПРОФ. Д. ХИНОВА-ПАЛОВА, Кат. по анатомия, хистология и ембриология  с 

30 „да“ от 30 гласували; 

2. ПРОФ. С. ЗАХАРИЕВА, Кат. по ендокринология с 30 „да“ от 30 гласували; 

3. ПРОФ. В. ДИМИТРОВ, Кат. по алергология с 28 „да“ и 2 „не“ от 30 гласували; 

4. АКАД. Б. ТЕНЧОВ, Кат. по мед. физика и биофизика /Договор с ФНИ/ – 1 

година или след прекратяване на договора, с 27 „да“ и 3 „не“ от 30 гласували; 

5. ПРОФ. Н. БОЯДЖИЕВА, Кат. по фармакология и токсикология /Договор по 7ма 

рамкова програма/ – за 1 год. с 29 „да“ и 1 „не“ от 30 гласували; 

- 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, след тайно 

гласуване, да премине на постоянен трудов договор, както следва: 

1. Ас. Б. Бечев, дф, Кат. медицинска физика и биофизика, защитил 

дисертационен труд на 07.11.2018 г. с 30 „да” от 30 гласували; 

2. Ас. д-р М. Ковачева-Славова, дм, Катедра по гастроентерология, защитила 

дисертационен труд на 23.07.2018 г. с 30 „да” от 30 гласували; 

3. Ас. д-р Н. Поройлиев, дм, Катедра по спешна медицина, защитил 

дисертационен труд на 12.06.2018 г. с  30 „да” от 30 гласували; 

4. Ас.  С. Календерова-Вълкова, дб, Катедра по медицинска химия и биохимия,  

защитила дисертационен труд на 28.11.2018 г. с 30 „да” от 30 гласували; 

5. Ас. д-р В. Василев, дм, Катедра по нефрология, защитил дисертационен труд 

на 04.09.2018 г. с 30 „да” от 30 гласували; 

6. Ас. д-р  Ю. Мартева – Проевска, дм,  защитила дисертационен труд на 

12.12.2018 г.  с 29 „да” и 1 „не“ от 30 гласували; 

7. Ас. д-р А. Христов, дм, Катедра по съдебна медицина и деонтология, 

защитил дисертационен труд на 12.12.2018 г. с 30 „да” от 30 гласували; 
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8. Ас. д-р А. Цакова, дм, катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология, защитила дисертационен труд на 19.04.2018 г.  с 30 „да” от 30 

гласували. 

 

- ФС одобрява с мнозинство при явно гласуване на предложените от  

катедрения съвет /10.12.2018 г./ на катедра по офталмология рецензенти на 

монографичен труд „Съвременни методи в диагностиката на първичната 

откритоъгълна глаукома“ с автор гл. ас. д-р С. Иванова, дм , както следва: проф. 

д-р И. Петкова, дм и доц. д-р Н. Влахова, дм. 

 

- По предложение на Деканския съвет Факултетният съвет реши с 

мнозинство и предлага на АС: Дисциплината „Студентски спорт“ да премине от 

задължителна в свободно избираема от уч. 2019/20 г.; 

 

-  По предложение на катедрен и декански съвети ФС реши с мнозинство и 

предлага на АС катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология да 

се раздели на две катедри: катедра по клинична лаборатория и катедра по 

клинична имунология; 

 

- ФС прие и предлага на АС промени в Учебния план на специалност 

„Медицина“, образователно-квалификационна степен „Магистър“, в сила от 

учебната 2019/20 г. – Приложение 1; 

 

- Преминаване на асистент от катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология в катедра по анестезиология и интензивно лечение  

Факултетният съвет гласува с мнозинство д-р Ф. Абединов, дм - асистент в катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология да премине в състава на катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. 

- Свободно избираем Модул „Обща патология“  
ФС гласува с мнозинство включването на модул „Обща патология“ за летен семестър 

на уч. 2018/19 г.  на студенти по медицина, III-ти курс с отговорник на модула  доц. д-р 

В. Иванова, дм, катедра по обща и клинична патология. 

- Решения на Комисията за разпределение на средства за закупуване на 

медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност 

за 2019 г. - докладва проф. С. Георгиев- председател на Комисията за 

разпределение на средства за закупуване на медицинска и друга апаратура и 

пособия за учебно-преподавателската дейност, който запозна ФС с протокол № 

7 от 09.01.2019 г. и прочете за коя катедра каква апаратура се отпуска, съгласно 

приложената таблица 1 „Заявка за медицинска и друга апаратура за нуждите на 

клиничните и предклиничните катедри на МФ за 2019 г.“.  

ФС гласува с 29 „да“ и 1 „въздържал се“ от 30 гласували за приемане на 

Протокол № 7 от 09.01.2019 г. с приложена Таблица № 1  за закупуване на медицинска 

и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност за 2019 г. в размер 

на 7 963 575, 81 лв. с ДДС. 
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- Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“  

Комисията, назначена със заповед на Декана на МФ № 3Д-515/05.12.2018 г., 

изготви оценъчни карти за всеки кандидат от общо 54 подали документи за участие в 

двата модула на ННП „Млади учени и постдокторанти“ и обобщи информацията, както 

следва: 

1. Модул „Млади учени“ – до 10 години след завършване на образование (към 

31.10.2019) : 

- От 27 кандидати - 20 класирани (от 13 катедри): 3 новозавършили лекари, 9 

асистенти, 4 редовни докторанти, 3 задочни докторанти, 1 специалист – 

химик 

- 7 отпаднали: 3 – получили стипендия по 90 ПМС, 2 – предстои защита на 

дисертационен труд след 1-3 месеца, 2 – несъответствия в документите 

- Заплащане: 1000 лв./месечно - при липса на трудов договор; 

500 лв./месечно - асистенти, докторанти, специалисти  

 

2. Модул „Постдокторанти“- До 5 години след ОНС „доктор“(към 31.10.2019): 

- От 27 кандидати - 17 класирани (от 11 катедри): 5 асистенти, 8 главни 

асистенти, 4 специалисти – 1 генетик, 3 биолози  

- 10 отпаднали: 2 – непълни документи, 2 – повече от 5 години след ОНС 

„доктор“, 6 – лекари в Университетски болници, не са членове на 

академичния състав на МФ 

- Заплащане: 650 лв./месечно. 

Във връзка с останали неизразходвани средства по програмата, Комисията 

предлага и ФС гласува с пълно мнозинство да се обяви повторно конкурс по 

ННП „Млади учени и постдокторанти” в началото на м. февруари и по двата 

модула, с идеята новите участници в програмата да бъдат назначени от 

1.03.2019 г. 

     -  На основание  т.5, ал.2 чл.51 от Правилника за устройството и дейността на 

Медицински университет София, Факултетният съвет на Медицински факултет обсъди 

и утвърди разпределението на финансовите и материални ресурси за 2019 г. 

 

    -    ФС с мнозинство прие финансовия отчет на АСМБ за 2018 г. и реши в 

бюджета на МФ за 2019 г. да бъде планирана сумата от 23500 лв. за подпомагане на 

дейността на АСМБ.  

 

   

 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 
 

 


