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                                                                   Утвърждавам:  

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

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 17.04.2019 г. 

 

  

  

ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  
1. Д-р С. Алексов 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 „Анестезиология и интензивно 

лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база МБАЛББ 

„Света София“; 

2. Д-р Т. Илчев 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 „Анестезиология и интензивно 

лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

3. Д-р Г. Иванова 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 „Анестезиология и интензивно 

лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

4. Д-р А. Станоевски 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база 

УМБАЛ „Св. Анна“; 

5. Д-р Ц. Карабелова 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“; 

6. Д-р В. Коритарова 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 „Анестезиология и 

интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“; 
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7. Д-р Н. Куртелова 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“; 

8. Д-р Т. Мустаков 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 „Имунопатология и 

алергология” в Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“; 

9. Д-р Д. Недева 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 „Имунопатология и алергология” в 

Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“; 

10. Д-р Е. Петкова 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 „Имунопатология и алергология” в 

Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“. 

11. Д-р Н. Стаменов 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 „Анатомия, хистология 

цитология” в Катедра по анатомия, хистология и ембриология; 

12. Д-р Х. Стайков 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 „Фармакология (вкл. фармакотерапия и 

химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ 

  

- За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един професор в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

-  За Катедра по гастроентерология – трима асистенти в област на висшето образование 

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

научната специалност „Гастроентерология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по психиатрия и медицинска психология – един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” на база УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 
УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Доц. д-р Б. Дъбов , дм, Катедра по офталмология, роден на 07.06.1954 г. ,за първи 

път, с 23 „да”, 2 „не“ от 25 гласували. 

2. Проф. д-р Т. П.-Червенякова,дмн, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина, родена на 05.06.1954 г., за първи път, с 24 „да”, 1 „не“ от 25 

гласували  
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3. Доц. П. Узунова, дф, Катедра по медицинска физика и биофизика, родена на 

09.07.1953 г., за втори път, с 25 „да” от 25 гласували 

4.  Доц. д-р С. Велизарова, дм, Катедра по белодробни болести, родена на 28.04.1953 г., 

за втори път, с 23 „да”, 2 „не“ от 25 гласували.  

5. Проф. д-р С. Христова, дм, Катедра по обща и клинична патология, родена на 

19.06.1953 г., за втори път, с 23 „да”, 1 „не“, 1 „Бяла“ от 25 гласували.  

6. Проф. д-р Е. Воденичаров, дм, Катедра по хигиена, роден на 19.08.1954 г., за първи 

път, с 23 „да”, 2 „не“ от 25 гласували 

 

НАУЧНИ ЖУРИТА 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ :  

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

Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав /хирургични 

специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р П. Кинов, дмн - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

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

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

4. Проф. д-р Д. Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р А. Йотов, дмн – Болница „Софиямед“, /външен член/; 

2. Проф. д-р А. Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р Р. Кехайов. 

Дата на защита: 01.07.2019 г. 

 

2.Д-р С. Радева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална 

медицина и рехабилитация. 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 М. Дикова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра 

по физикална медицина и рехабилитация към МУ-София; 

2. Проф. д-р Г. Георгиев, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

3. Доц. д-р К. Казалъкова, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Ж. Колев, дм – НЦФМР „Овча купел“ “, /външен член/; 

5. Проф. д-р Е. Илиева, дм – МУ-Пловдив, “, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р И. Чавдаров, дм – Клиника СБРДЦП - София, /външен член/; 

2. Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник: д-р А. Заралиева. 

Дата на защита: 18.06.2019 г. 

 

ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

 

-Д-р С. Славов – асистент към Катедра по акушерство и гинекология 
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Тема:” Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при 

едноплодни бременности след Ин витро фертилизация ” 

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

База: Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Акушерство и гинекология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р И. Марчева – лекар специализант в УМБАЛ „Софиямед“ за зачисляване към 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема:”Нервус френикус – донор при увреди на плексус брахиалис”. 

Научни ръководители: доц. д-р Б. Матев, дм и доц. д-р М. Кътева, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на фирма „Данаилов Кънстракшън“  

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

 

-Д-р К. Ангелов – лекар-ортопед травматолог  в УМБАЛ „Софиямед“ за зачисляване 

към Катедра по ортопедия и травматология 

Тема:”Микрохирургична реанимация на мускулатурата на ръката при високи увреди на 

лакътния нерв”. 

Научни ръководители: доц. д-р Б. Матев, дм и доц. д-р М. Кътева, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология, УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на фирма „Норма Актив“  ЕООД. 

Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р И. Фидошев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

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

статистическите данни, считано от 10.05.2019 г. 

- Д-р А. Арабаджиев – редовен докторант към Катедра по хирургия, за срок от една 

година, поради необходимост от допълнителна обработка на статистическите данни, 

считано от 24.03.2019 г. 

 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

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

считано от 24.03.2019 г. 

- Д-р Е. Маринова, редовен докторант към Катедра по офталмология, считано от 

30.03.2019 г. 

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

15.04.2019 г. 
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- Д-р С. Драгоев, задочен докторант към Катедра по офталмология, считано от 

14.04.2019 г. 

 

СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

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

лечение, научният ръководител проф. д-р С. Георгиев, дм, да бъде заменен с доц. д-р М. 

Атанасова, дм. 

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р И. Станчева – редовен докторант към Катедра по алергология, за срок от 2 години 

поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.04.2019 г. 

 
ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:. 

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

Пенчев, редовен докторант, с краен срок 08.03.2016 г. към Катедра по психиатрия и 

мед. психология, се предлага д-р Пенчев да бъде отчислен без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Л. Досев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести. 

- З. Павлова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия. 

- Д-р С. Радева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална 

медицина и рехабилитация. 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- М. Ганев, задочен докторант към Катедра мед. генетика с оценка: мн. добра 

- С. -Стайкова, задочен докторант към Катедра мед. генетика с оценка: мн. Добра 

 

ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Папазов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение. 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Постоянни и временни венозни катетри – приложение в 

хемодиализата и хематологията”. 

Дата на защитата: 20.03.2019 г. 

- В. Лозанова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Ефекти на антиоксидантите върху каспазно-киназните 

регулаторни пътища при моделни клетъчни линии”. 

Дата на защитата: 25.03.2019 г. 

- В. Пейчева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични и геномни промени при 

пациенти с епилепсия, интелектуален дефицит и вродени аномалии”. 
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Дата на защитата: 25.03.2019 г. 

- Д-р К. Нейкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология. 

Катедра по акушерство и гинекология 

Тема на дисертационния труд: „Антитромботична медикация при бременности с висок 

риск за свързани с плацентата усложнения”. 

Дата на защитата: 28.03.2019 г. 

- Д-р Е. Хаджиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия. 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

Тема на дисертационния труд: „Лечение на хронични рани от съдов произход”. 

Дата на защитата: 04.04.2019 г. 

- Д-р П. Хаджийски. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в 

детската възраст у нас”. 

Дата на защитата: 28.03.2019 г. 

 

ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ 

ФС утвърди размер на средствата от собствения бюджет за финансово подпомагане на 

разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 2019/20 

г. – до 2000 лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на обучение, 

при представена положителна атестация и одобрена план-сметка.  

  

РАЗНИ: 

5.1.  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 10.04.2019 г. ФС реши да премине на постоянен трудов договор: 

1.ас.  В. Лозанова,  дб защитила дисертационен труд на 25.03.2019 г. с 25 „да” от 

25 гласували. 

2.ас.  д-р В. Папазов, дм защитил дисертационен труд на 20.03.2019 г. с 25 „да” 

от 25 гласували. 

 

5.2. ФС реши, във връзка с финансирането на научноизследователските проекти 

„Грант“, „Млад изследовател“  и  „Стимулиране на научни изследвания в области с 

високи постижения“ на СМН, да се изплаща 100% от отпуснатата по съответните 

проекти сума веднага след сключване на договора и след превеждане на първите 50 

% от Ректората по всички договори. 

 

5.3.  ФС предлага на АС таксите за продължаващо обучение, които да бъдат 

включени в План-разписанието за 2020 г. /Раздел XVII, т. 21 от Правилника за 
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подготовка и провеждане на уч. 2018/19 г./ Към настоящия момент няма постъпили 

предложения за промяна в актуалните такси и те остават както следва: 

-    такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

 

-    такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

 

-   индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

 

-   индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 

30 лв. на учебен ден 

 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

 

-   такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или 

ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

 

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

 

-   индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 

на чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 

лв. на учебен ден 

 

5.4. ФС одобри  доц. д-р М. Атанасов, дм и доц. д-р А. Андреев, дм за рецензенти 

на монографията «От лещата до катаракта» с автор доц. д-р И. Танев, дм, катедра по 

офталмология на МФ. 

  

  
  
  
  
 

  
Протоколирал:                                                     

Я. Стойчева 

  

 

 

 

 

 
 
  
 


