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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 21.03.2019 г. 

 

  

  

ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Д-р В. Димитрова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неонатология” в Катедра 

по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

2. Д-р Н. Петракиева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, 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” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

3. Д-р Д. Митев след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

на ФС, 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” в Катедра 

по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

4. Д-р Р. Георгиев след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

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

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Св. 

Анна“. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

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

1. За  катедра по психиатрия и медицинска психология -  За преподаване по 

теми, свързани със зависимости на студенти и СДО до 230 уч.ч.: лекции 

англ. ез. до 9 уч.ч., лекции бълг. ез. до 6 уч.ч., упр. на англ. ез. до 81 уч.ч., 

упр. на бълг. ез. до 87 уч.ч. и специализанти до 47 уч.ч. на бълг. ез. – за д-р В. 

Николов – ДПБЛНА „Суходол“; 

2. За катедра по обща и оперативна хирургия - От Секция по изгаряния и 

пластична хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов“:   

- Доц.д-р М. Аргирова - Упражнения до 42 уч.ч. на бълг. ез. и до 86 уч.ч. на 

англ. ез.; 
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- Д-р А. Викторова- Упражнения до 42 уч.ч. на бълг. ез. и до 86 уч.ч. на 

англ. ез.; 

- Д-р Е. Арнаудска - Упражнения до 44 уч.ч. на бълг. ез. 

3. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести  
- Д-р В. Владов,  избран на ФС от 20.09.2018 г. –   допълнително 100 уч.ч. 

упражнения на англ. ез.; 

- Д-р Ц. Терзиева - За упражнения на англ. ез. до 150 уч.ч. от летен 

семестър. 

4. За катедра по фармакология и токсикология – на избраните за 

хонорувани на ФС от 18.01.2019 г.- Разпределение на учебните часове – 

упражнения на бълг. ез. до 90 уч.ч. и упражнения на англ. ез. до 45 уч.ч. на 

преподавател: 

- Проф. д-р М. Власковска 

- Проф. д-р К. Якимова.   

5. За  катедра по белодробни болести - За студентско и следдипломно 

обучение (бълг. ез. и англ. ез.) до 281 уч.ч. от летен семестър: Д-р А. С.– 

Джонова; 

6. За катедра по вътрешни болести – 

К-ка нефрология УМБАЛ“Александровска“ 

- Д-р М. Камбурова - За упражнения на бълг. ез. до 120 уч.ч.  

- Д-р Г. Иванов, избран на ФС от 20.09.2018 г.  -Допълнително за  упр. на 

англ. ез. до 120 уч.ч. 

- Д-р Г. Димова, избрана на ФС от 20.09.2018 г. - Допълнително за  упр. на 

англ. ез. до 120 уч.ч. 

К-ка хематология УМБАЛ“Александровска“ 

- Проф.д-р Г. Михайлов - За лекции на бълг. ез. до 10 уч.ч. 

7. ФОЗ - За упр. на англ. ез. по социална медицина през летен семестър – до 

120 уч.ч.- Доц.д-р Н. Щ. – Николова. 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

- За Катедра по хигиена – двама асистенти в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Хигиена(вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” на база 

Катедра по хигиена; 

- За Катедра по патофизиология – един асистент в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Патофизиология” на база Катедра по патофизиология; 

- За Катедра по медицинска химия и биохимия – един главен асистент в област на 

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

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 

„Биохимия” на база Катедра по медицинска химия и биохимия; 

- За Катедра по клинична лаборатория – двама главни асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична лаборатория” на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

- За Катедра по клинична имунология – един доцент в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Имунология” на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“; 
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- За Катедра по клинична имунология – един асистент в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Имунология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по епидемиология – един асистент в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „Епидемиология” на база Катедра по епидемиология; 

- За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – двама главни асистенти в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение”, един - на база УМБАЛ „Св. Анна“ и един - на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

- За Катедра по вътрешни болести – двама асистенти в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научната специалност „Нефрология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по вътрешни болести – един асистент в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 

специалност „вътрешни болести” на база клиника по хематология на УМБАЛ 

„Александровска“; 

- За Катедра по вътрешни болести – двама главни асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология” на база УМБАЛ „Св. Ив. 

Рилски“. 

 

 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ  

   

1. За катедра по УНГ - ПРОФ. Д-Р Д. ПОПОВА, дм с 25 „да“ и 1 „не“ от 26 

гласували; 

2. За катедра по клинична имунология - ПРОФ. Д-Р Е. Н.-ГРИГОРОВА, дмн с 

26 „да“ от 26 гласували; 

3. За катедра по клинична лаборатория - ПРОФ. Д-Р Д. СВИНАРОВ дмн с 26 

„да“ от 26 гласували; 

4. За катедра по анатомия, хистология и ембриология - ПРОФ. Д-Р Н. 

ЛАЗАРОВ, дмн с 21 „да“, 4 „не“ и 1 „бяла“ от 26 гласували. 

 

 УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

 

1. Проф. д-р Б. Владимиров, дм, Катедра по гастроентерология, роден на 

20.05.1952 г., за  трети път, с 26 „да” от 26 гласували. 

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

инвазивна кардиология, родена на 24.06.1952 г., за  трети път, с 25 „да”  и 1 „не“ 

от 26 гласували. 

3. Проф. д-р Д. Младенов, дм, Катедра по урология, роден на 22.05.1954 г., за 

първи път, с 25 „да”  и 1 „не“ от 26 гласували. 

4. Проф. д-р Д. Свинаров, дмн, Катедра по клинична лаборатория, роден на 

04.06.1954 г., за  първи път, с 26 „да” от 26 гласували. 

5. Проф. д-р Р. Рашков, дмн, Катедра по вътрешни болести, роден на 17.12.1954 г., 

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

6. Проф. д-р З. Коларов, дмн, Катедра по вътрешни болести, роден на 31.05.1954 г., 

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

7. Проф. д-р З. Спасова, дмн, Катедра по вътрешни болести, родена на 12.09.1954 

г., за  първи път, с 26 „да” от 26 гласували. 
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8. Доц. д-р Д. Попова,дм, Катедра по клинична фармакология и терапия, родена на 

22.05.1953 г., за втори път, с 26 „да” от 26 гласували. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА  

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

 

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

нефрология. 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 Е. Димитров, дмн - Катедра по нефрология към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Лазаров, дм - Катедра по нефрология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р В. М. - Балъкчиева, дмн – ВМА, /външен член/; 

5. Доц. д-р В. Димитрова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Е. Възелов, дм - Катедра по нефрология към МУ-София; 

2. Проф. д-р В. Маджова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 13.06.2019 г. 

 

4.1.2.А. Василева, 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 – 3, от които с импакт фактор 

– 1, 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. Р. Гевренова, дф – Фармацевтичен факултет към МУ-София; 

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

4. Проф. М. Георгиев, дхн – ХТМУ, /външен член/; 

5. Проф. Е. Найденова, дб - ХТМУ, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

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

Технически сътрудник – Я. Дангулова. 

Дата на защита: 14.05.2019 г. 

 

4.1.3.В. Димитрова, 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 – 2, 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. М. Драгнева, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София; 
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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. В. Лозанов, дх - 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: 14.05.2019 г. 

 

4.1.4.Д-р А. Банчев, 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 1 – кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

3. Проф. д-р Д. Бобев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р П. Чакърова, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р В. Калева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р В. Горанова - Маринова, дм - МУ–Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: А. Василева. 

Дата на защита: 03.06.2019 г. 

 

4.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ на: 

 

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

психология, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 

– 4, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р В. Миланова, дмн - Катедра по психиатрия и медицинска психология 

към МУ-София; 

2. Доц. М. Камушева, дф – Фармацевтичен факултет към МУ-София; 

3. Проф. д-р В. Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Х. Кожухаров, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Доц. д-р В. Стоянова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р Р. Мандова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Тачева. 

Дата на защита: 31.05.2019 г. 

 

4.2.2. М. Христова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска 

психология, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на  академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 
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– 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. Х. Манолова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Полнарева, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология 

към МУ-София; 

3. Проф. Е. Алексиева, дпс – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

4. Доц. Е. Христова - Славчева, дпс – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

5. Проф. П. Калчев, дпсн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

2. Проф. д-р М. Ачкова, дм – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Тачева. 

Дата на защита: 06.06.2019 г. 

 

4.2.3. Д-р С. Начева, редовен 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. Доц. д-р Д. Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р К. Генов, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

1. Доц. д-р М. Миланова, дм - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Л. Й. – Мавлов, дмн - пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова. 

Дата на защита: 04.07.2019 г. 

 

По пета точка от дневния ред  ФС реши: 

 

5. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

5.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Ц. Таманова – 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: Клинична психология 

Тема: „Психологични маркери при униполярни и биполярни депресии” 

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

База: Първа психиатрична клиника, УМБАЛНП „Св. Наум“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

5.2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 
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-Д-р М. Христова – асистент към Тракийски университет-Стара Загора за зачисляване 

към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема:”Фактори за променен терапевтичен отговор при лечение на артериална 

хипертония с РАС – блокери”. 

Научни ръководители: доц. д-р Е. Манов, дм и доц. д-р М. Пенев, дм 

База: Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Кардиология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Тракийски университет -Стара 

Загора. Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

-Д-р А. Семков – асистент към Катедра по белодробни болести 

Тема:”Хирургично поведение при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия 

дроб (НДКБК) и изолирани надбъбречни метастази”. 

Научен ръководител: проф. д-р Д. Петров, дмн 

База: Клиника по гръдна хирургия, МБАЛББ „Св. София“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Гръдна хирургия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р Г. З.-Рашкова – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Кортико-резистентен нефротичен сидром в детска възраст – оценка на резултата 

от лечението и определяне на дългосрочната прогноза”. 

Научен ръководител: проф. д-р Е. Димитров, дмн  

База: Клиника по нефрология и хемодиализа, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р А. Заралиева – асистент към Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема:”Сравнителен анализ между магнитотерапия и ултрафонофореза спрямо плацебо 

и профилактични указания при синдрома на карпалния канал” 

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 С. Н-Шопова – асистент към Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема:”Сравнително проучване между три двойни комбинации физикални фактори при 

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

База: Клиника по физиотерапия, УМБАЛ „Александровска“ 

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. 

 

- С. А.-Бъклова – биохимик към Национална генетична лаборатория СБАЛАГ 

„Майчин дом“ за зачисляване към Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема:”Подходи за молекулярно-генетична диагностика на някои състояния от спектъра 

на нарушенията в половото развитие”. 

Научни ръководители: проф. А. Т.-Георгиева, дбн и проф. А. Савов, дб 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Молекулярна генетика  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

5.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Я. Христов – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от 

една година, поради необходимост от приключване на изследванията и обработка на 

получените резултати, считано от 23.03.2019 г. 

- В. Славов – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от 

една година, поради необходимост от приключване на изследванията и обработка на 

получените резултати, считано от 23.03.2019 г. 

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

лъчелечение и медицинска онкология, за срок от една година, поради необходимост от 

статистическа обработка на данните и финално оформяне на дисертационния труд, 

считано от 15.02.2019 г. 

- Д-р П. Грибнев –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по хирургия, 

за срок от една година, поради необходимост от допълнителна обработка на данните, 

считано от 15.02.2019 г. 

- Д-р С. Ушева – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнителна обработка на данните по 

дисертационния труд и финализиране на проект „Млад изследовател“, считано от 

24.03.2019 г. 

- Д-р Д. Колев – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, за срок от една 

година, поради необходимост от набиране на достатъчен клиничен материал, считано 

от 23.03.2019 г. 

- Д-р Д. Василиу – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок от 

една година, поради необходимост от  проследяване на пациенти и обработка на 

данните, считано от 26.03.2019 г. 

- Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедра по офталмология, за срок от една 

година, поради необходимост от  набавяне на необходимия брой пациенти, считано от 

30.03.2019 г. 

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

поради необходимост от  допълнителна обработка на наличните клинични данни, 

считано от 23.03.2019 г. и промяна на темата на докторантурата от „Проследяване на 
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лечението със СРАР апарат и динамика на дневната сънливост при пациенти с 

обструктивна сънна апнея” на „Нарушения на дишането по време на сън при някои 

неврологични заболявания”. 

- В. Петкова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от 

една година, поради необходимост от завършване на експерименталната дейност, 

статистическо обработване на получените резултати и подготвяне на статия по темата 

на докторантурата, считано от 23.03.2019 г. 

 

5.4.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р Т. Михалова – редовен докторант към Катедра по белодробни болести, която е 

назначена на трудов договор, считано от 01.03.2019 г. 

- Д-р Н. Каменова – редовен докторант към Катедра по неврология, която е назначена 

на трудов договор, считано от 12.03.2019 г. 

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

лечение, който е назначена на трудов договор, считано от 21.03.2019 г. 

 

5.5.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Д. Пейчинов, редовен докторант към Катедра по гасроентерология, считано от 

25.02.2019 г. 

- Д-р Д. Кофинова, редовен докторант към Катедра по педиатрия, считано от 24.03.2019 

г. 

- Д-р М. Борисова, задочен докторант към Катедра по неврология, считано от 

14.04.2019 г. 

- Д-р Ж. Нацкова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, 

считано от 31.03.2019 г. 

 

5.6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р И. Лилянов – редовен докторант към Катедра по урология от „Минимално 

инвазивни методи за лечение на долно полюсни бъбречни конкременти-перкутанна 

литолопаксия (PSNL), ретроградна вътребъбречна хирургия (RIRS) екстракорпорална 

литотрипсия. Сравнителен анализ” на „Минимално инвазивни методи за лечение на 

бъбречни конкременти – ретроградна интраренална хирургия  /FURS/ с и без аксес 

шийт”. 

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

болести от „Епидемиологична характеристика на сърдечно-съдовата патология при 

тревожно-депресивни разстройства” на „Взаимодействия между чести депресивни 

разстройства и сърдечно-съдови заболявания”. Предлага се за втори научен 

ръководител проф. д-р Георги Нейков Ончев, дм. 

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

от „Видеоскопска интубация. Алтернатива при трудна интубация в кардиохирургията” 

на „Предиктори на отговора на обем запълваща терапия при пациенти с интрааортна 

балонна помпа в ранния период след сърдечна хирургия”. 

- Д-р Н. Римпова –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия от 

„Витамин D статус при деца с остра пневмония” на „Проучване ролята на серумното 

ниво на витамин D за тежестта на протичането на острите пневмонии в детската 

възраст”. 

- Д-р М. Шахид – редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология от 

„Автоимунни булозни дерматози” на „Съвременни аспекти в диагностиката на 
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дерматитис херпетиформис: клинични, имунофлуоресцентни, имуносерологични и 

имуногенетични проучвания”. 

 

5.7.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклади от акад. проф. Л. Трайков, дмн и акад. проф. д-р И. Миланов, 

дмн, научен ръководител на д-р Г. Стоянова, редовен докторант, отчислена с право на 

защита с краен срок 16.02.2017 г. към Катедра  по неврология, се предлага д-р Стоянова 

да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по 

индивидуалния учебен план и просрочен законов срок. 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Н. Бояджиева, дмн, научен ръководител на П. 

Джуров, задочен докторант, с краен срок 09.12.2017 г. към Катедра  по фармакология и 

токсикология, се предлага П. Джуров да бъде отчислен без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

- Във връзка с доклад от проф. д-р М. Власковска, дмн, научен ръководител на д-р М. 

Ръткова, задочен докторант, с краен срок 14.04.2018 г. към Катедра  по фармакология и 

токсикология, се предлага д-р Ръткова да бъде отчислена без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

 

5.8.СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

- Д-р Н.-Паргов – задочен докторант към Катедрата по психиатрия и мед. психология, 

научният ръководител проф. д-р В. Миланова, дмн, да бъде заменена с доц. д-р В. 

Стоянова, дм. 

 

5.9.ПРОМЯНА  НА КАТЕДРАТА  НА ДОКТОРАНТИ: 

- Във връзка с доклад на проф. д-р Е. Н.-Григорова, дмн и проф. д-р Д. Свинаров, дмн и 

разделянето на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на две 

катедри – Катедра по клинична лаборатория и Катедра по клинична имунология, се 

предлага промяна на база на обучение на сл. докторанти: 

1. д-р Е. Куртева, редовен докторант – от Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология 

на Катедра по кл. имунология; 

2. д-р Г. Василев, редовен докторант – от Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология 

на Катедра по кл. имунология; 

3. К. Белемезова, задочен докторант – от Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология 

на Катедра по кл. имунология; 

4. Б. Хадра, редовен докторант – от Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология на 

Катедра по кл. имунология; 

5. М. Маринова, задочен докторант – от Катедра по кл. лаборатория и кл. имунология 

на Катедра по кл. имунология. 

 

5.10.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

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

болести. 

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

- Д-р Н. С.-Паргов, задочен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология. 

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

- Д-р И. Илиева, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология. 

- Д-р М. Шумкова, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 
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- Д-р В. Томова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия 

- Д-р А. Ангелов, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р М. Николов, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р Е. К.-Георгиева, редовен докторант към Катедра по неврология 

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

- Д-р Н. Каменова, редовен докторант към Катедра по неврология 

- Д-р Е. Златарева, редовен докторант към Катедра по неврология 

- Д-р Д. Д.-Тодорова, задочен докторант към Катедра по неврология 

- Д-р О. Бургазлиева, редовен докторант към Катедра по неврология 

- Д-р Ц. Асенов, редовен докторант към Катедра по неврология 

- Д-р Д. Бележанска, редовен докторант към Катедра по неврология 

- К. Белемезова, задочен докторант към Катедра по клинична имунология 

- Д-р В. Михайлова, задочен докторант към Катедра по фармакология и токсикология 

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

болести 

 

5.11.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д. Богданова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска онкология 

с оценка: мн. добра 

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

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

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

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

- Д-р Н. Калайджиев, редовен докторант към Катедра по неврология с оценка: мн. 

добра 

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

- Д-р О. Бургазлиева, редовен докторант към Катедра по неврология с оценка: мн. 

добра 

- Д-р Т. Делчев, задочен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: добра 

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

оценка: мн. добра 

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

добра 

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

добра 

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

мн. добра 

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

добра 

- Д-р А. Маркова, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: мн. 

добра 

- К. Белемезова, задочен докторант към Катедра по клинична имунология : добра 

- Д-р В. Томова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Д. Гулева, редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология с 

оценка: добра 

- Д-р М. Шахид, редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология с 

оценка: мн. добра 

- Д-р Й. Пожарашка, редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология с 

оценка: добра 
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- Д-р А. Танева, редовен докторант към Катедра по неврология с оценка: добра 

- Д-р Е. Родопска, задочен докторант към Катедра по неврология с оценка: мн. добра 

 

5.12. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р А. Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Имунопатология и алергология. 

Катедра по алергология 

Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична 

и генетична характеристика”. 

Дата на защитата: 24.01.2019 г. 

- Д-р В. Миланов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести. 

Катедра по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Мултирезистентна и екстензивнорезистентна 

туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. - рискови и прогностични фактори за 

изхода на лечението”. 

Дата на защитата: 12.02.2019 г. 

- Д-р Р. Билюков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести. 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема на дисертационния труд: „Афективни и когнитивни нарушения при пациенти със 

синдром на обструктивна сънна апнея”. 

Дата на защитата: 07.03.2019 г. 

 

РАЗНИ  

- ФС утвърди преименуване на следните катедри: 

1. Катедра по ендокринология,  вместо катедра по ендокринология и 

геронтология; 

2. Катедра по хигиена, вместо катедра по хигиена, медицинска екология и 

хранене. 

  

- ФС реши с мнозинство:  

На основание р-л I т.2 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2018/19 година и във връзка с увеличения брой чуждестранни студенти, 

предлагаме за учебната 2019/2020 година разпределението на студентите в 

лекционни потоци да бъде както следва: 

 

I курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език –  

лекции в един лекционен поток; упражнения в 22 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни 

потока; упражнения в 36 групи. 

 

II курс 
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Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в един лекционен поток; упражнения в 22 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни 

потока; упражнения в 36 групи. 

 

III курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в един лекционен поток; упражнения в 22 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни 

потока; упражнения в 32 групи. 

 

IV курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в четири лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в три лекционни 

потока; упражнения в 42  групи. 

 

V курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в три лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции в три лекционни 

потока; упражнения в 32 групи. 

 

VI курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – 

лекции в три лекционни потока; упражнения в 27 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции  в три лекционни 

потока; упражнения в 22 групи. 

Поправителна сесия (преди встъпване в преддипломен стаж) от 24.02.2020 г до 

06.03.2020 г. 

 

Преддипломен стаж – български групи  27; английски групи - 22. 

Начало на преддипломен стаж 09.03.2020 г. 

Разпределение  на 49 групи в четири  потока по всички дисциплини (13 групи в един 

потока, от които 7 български и 6 английски и по 12 групи в два потока, от които 6 

български и 6 английски групи). 

 

- ФС утвърди следните награди на МФ /с парична награда по 1000 лв. на 

награден/: 

1. Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси  

в научната и преподавателска дейност в областта на  терапевтичните науки – на 

проф. д-р О. Георгиев, дм, Ръководител на Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести 

2. Награда на името на проф. Парашкев Стоянов - хирургически науки – на доц. д-

р С. Тошев, дм – Катедра по хирургия 

3. Награда на името на акад. Димитър Ораховац - фундаментални науки -  на проф. 

А. Михайлова, дб – Катедра по клинична имунология 

4. Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов  

- в областта на фундаменталните науки  - на гл. ас. Т. Богданов, дф – Катедра по 

медицинска физика и биофизика  
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- в областта на клиничните науки – на ас. д-р А. Димитрова, дм - Катедра по 

алергология 

5. Студентска награда на името на проф. Асен Златаров  - на М. Кайрякова, 

студент по медицина VI курс 

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

медицинската наука и практика на името на проф.  Стоян Киркович – на проф. д-

р Л. Владимирова, дмн, Катедра по вътрешни болести.  

 

- ННП“Млади учени и постдокторанти“: 

- I етап: 54 кандидати – 37 класирани – 21 катедри 

Назначаване – 1.02.2019г.- 31.10.2019г 

- II етап: 41 кандидати – 26 класирани – 15 катедри 

Назначаване – 1.03.2019г.-31.10.2019г  

Общо: от 95 кандидати са   класирани 63 от 26 катедри на МФ, както следва: 

34  Млади учени,  

29 Постдокторанти    
     Средства за МФ - 404 051 лв. за I година (до 31.10.2019), разпределени за: 

- Модул “Млади учени” – по 500 лв./месечно - асистенти, докторанти, 

специалисти и по1000 лв./месечно - при липса на трудов договор 

- Модул “Постдокторанти” -  по 650 лв./месечно - асистенти, главни асистенти 

     Отчет – в края на първата година 31 октомври 2019 г. – публикация  

Продължителност на програмата– 3 години  

 

- 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 19.03.2019 г.  ФС реши, след тайно 

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

1. ас. д-р Е. Чорбаджиева, дм, Катедра по неврология, защитила дисертационен 

труд на 25.10.2018 г. с 26 „да” от 26 гласували; 

2. ас. д-р А. Асенова, дм, Катедра по неврология, защитила дисертационен труд 

на 30.10.2018 г. с 26 „да” от 26 гласували; 

3. ас. д-р П. Дамянов, дм, Катедра по неврология, защитил дисертационен труд 

на 09.01.2019 г. с 25 „да” и 1 „не“ от 26 гласували; 

4. ас. д-р Р. Шентова-Енева, дм, Катедра по педиатрия, защитила 

дисертационен труд на 15.03.2018 г. с 26 „да” от 26 гласували; 

5. ас. д-р А. Димитрова, дм, Катедра по алергология, защитила дисертационен 

труд на 24.01.2019 г. с 26 „да” от 26 гласували. 

- ФС одобри  проф. д-р Е. Русчева, дмн и доц. д-р Д. Петрова, дм за рецензенти на 

монографията «Съвременни методи за изследване на вестибуларната функция» с 

автор д-р Г. Ангов, дм- главен асистент в катедра по неврология на МФ. 

 

- ФС предлага на АС да се направи допълнение в Приложение 1 на Правилник 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в МУ-София:  

По предложение на проф. Гочева - ръководител на катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология да се добави научна 
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специалност «Медицинска онкология» в Професионално направление 7.1. 

«Медицина» на Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

  

- ФС предлага на АС актуализиране на учебния план на специалност 

«Медицина» за образователно-квалификационна степен „магистър“ за уч. 

2019/20 г. с разширяване на обучението по клинична имунология /Учебния план 

е Приложение 1 на настоящия протокол/. 

 

- ФС гласува с мнозинство разрешаване на 1-годишен неплатен отпуск на   д-р 

Мина Цветанова Сълева-Статева, асистент в катедра по дерматология и 

венерология, поради предстоящо обучение в Германия, считано от 01.04.2019 г. 

  

- ФС реши и гласува явно с 0 “за“ и 26 „против“ от 26 гласували: ФС е против 

промяна на базата от УМБАЛ“Александровска“ на УМБАЛ“Св. И. Рилски“ на 

преподавателите М. Христова и М. Николова от катедра по вътрешни болести. 

 

  

 
Протоколирал:                                                            Зам. Декан: 

Я. Стойчева                                                                 Проф. д-р С. Георгиев 
 

 


