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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 19.09.2019 г. 

  

 

ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ   

  
  ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на следните 

преподаватели: 

1. Доц. д-р В. Нанкова, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната 

длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Гастроентерология” в Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“. 

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

2. Доц. д-р Й. Генов, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа 

и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Гастроентерология” в Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“.  

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.;  

3. Гл. ас. д-р Н. Димитров, дм 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 „Ортопедия и травматология” в Катедра по ортопедия и 

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

 ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

4. Гл. ас. д-р С. Иванова, дм 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 

„Офталмология” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“.  

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.;  

5. Гл. ас. д-р С. Найденов, дм 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 
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„Кардиология” в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ „Александровска“.  

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.;  

6. Гл. ас. д-р В. Генова, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа /в конкурса за едно доцентско място участва още един кандидат: гл. ас. 

Радостина Чернева, дм – с 0 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 „Белодробни болести” в Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“.  

 ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

7. Гл. ас. д-р Д. Маринова, дм след решение на научното жури със 7 

положителни гласа /в конкурса за едно доцентско място участва още един 

кандидат: гл. ас. Радостина Чернева, дм – с 0 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“.  

 ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

8. Ас. д-р А. Димитрова, 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 „Имунопатология и алергология” в Катедра по 

алергология на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

9. Ас. С. Вълкова, дб след решение на научното жури със 5 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически 

науки” и научната специалност „Биохимия” в Катедра по медицинска химия и 

биохимия.  

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

10. Ас. д-р Г. Янков, 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 

„Гръдна хирургия” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света 

София“.  

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

11. Ас. д-р Н. Стоилов, 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 
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научната специалност „Ревматология” в Катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.  

ФС гласува с 25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

12. Ас. д-р А. Цакова, 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 

„Клинична лаборатория” в Катедра по клинична лаборатория на база УМБАЛ 

„Александровска“.  

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

13. Ас. д-р Ж. Димитрова, 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 „Клинична лаборатория” в Катедра по клинична 

лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

14. Ас. д-р С. Димитрова, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база УМБАЛ 

„Александровска“.  

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

15.  Ас. д-р Ц. Маринов, 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 „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.  

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

16.  Ас. д-р Ф. Абединов, 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 „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Св. Екатерина“.  

ФС гласува с  25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

17. Ас. д-р Д. Христов, 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 „Хранене и диететика” в Катедра по хигиена.  
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ФС гласува с   25 „да“ от 25  гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС.; 

18.  Д-р И. Георгиева 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 „Нефрология” в Катедра 

по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС; 

19.  Д-р Р. Гарева 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 „Нефрология” в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС; 

20.  Д-р М.-Шикова 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 „Вътрешни болести” в 

Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“.  

ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС; 

21.  Д-р М. Плочев 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 „Гръдна хирургия” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“.  

ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС; 

22.  Д-р В.-Костадинова 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 „Хранене и диететика” в 

Катедра по клинична фармакология и терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“.  
ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС;  

23. Ц. Луканов, дм 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 „Имунология” в Катедра по клинична 

имунология на база УМБАЛ „Александровска“.  

ФС гласува с 26 „да“ от гласували 26 членове на ФС; 

24.  Д-р К. Габровски  след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС /24  „да“ и 2 „въздържали се“ от 26 гласували - в конкурса за 

едно място участва още един кандидат: Кристиан Нинов - със същата оценка/  , 

за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврохирургия” в Катедра по 

неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

25. Конкурс за двама професори в област на висшето образование 7. 

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

научната специалност „Офталмология” в Катедра по офталмология на база 

УМБАЛ „Александровска“ с кандидати: 
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- Доц. д-р В. Чернодринска, дм след решение на научното жури със 7 

отрицателни гласа и  след гласуване на ФС  с мнозинство /25 гласа „да“ от 

25 гласували хабилитирани членове и нехабилитирани членове с ОНС 

„Доктор“/ ФС потвърждава решението на научното жури и не я избира за 

професор; 

- Доц. д-р И. Танев, дм след решение на научното жури със 6 отрицателни  и 1 

положителен гласа и  след гласуване на ФС  с мнозинство /25 гласа „да“ от 

25 гласували хабилитирани членове и нехабилитирани членове с ОНС 

„Доктор“/ ФС потвърждава решението на научното жури и не го избира 

за професор. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

1. За  катедра по хирургия  База – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – секция 

„Детска хирургия“: Доц. д-р П. Дойнова – английски език 40 уч. ч. /избрана с 

ФС 25/20.09.2018г-сключване на допълнителен граждански договор за 

преподаване на упражнения на английски език и изплащане на отработените 

учебни часове/. 

 

ФС с мнозинство избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2019/20 г.: 

1. За  катедра по патофизиология – За упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 

785уч.ч. на преподавател: 

- Д-р М. Балуцов  

- Д-р И. Петкова 

- Д-р Р. Коларова 

2. За катедра по АГ - За упражнения на бълг. ез. и англ. ез. (VиVIк) до 500 уч.ч. 

- Д-р В. Димов 

3. За катедра по фармакология и токсикология- За упражнения на бълг. ез. до 

90 уч.ч и англ. ез. до 90 уч.ч. на преподавател: 

- Проф. д-р М. Власковска 

- Проф. д-р К. Якимова 

- Д-р К. Симеонова 

4. За катедра по пропедевтика на вътрешните б-ти - Общо за групата 

хонорувани преподаватели – упражнения на български език и английски език 

до 3840 уч.ч.: 

- Д-р В. Гергова до 480 часа 

- Д-р В. Владов до 480 часа 

- Д-р Г. Николов до 160 часа 

- Д-р С. Иванова до 480 часа 

- Д-р Р. Билюков до 480 часа 

- Д-р С. Грудкова до 480 часа 

- Д-р Д. Василева до 320 часа 

- Д-р Ц. Терзиева до 320 часа 

- Д-р М. Михайлова до 320 часа 

- Д-р Я. Рангелов до 320 часа 

5. За катедра по медицинска химия и биохимия 

5.1. Сектор мед. химия: 
- Доц. И. Иванов-За лекци и изпити на англ. ез. до 511 уч.ч.и за упражнения 

на англ. ез. до 135 уч.ч. 
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- Ас. М. Матова /след прекратяване на трудовия договор/ - За упражнения и 

изпити на англ. ез. до 325 уч.ч.. 

- Химик Д. Александрова - За упражнения на бълг. ез. до 180 уч.ч. и 

упражнения на англ. ез.до 360 уч.ч. 

- Химик Р. Янева- За упражнения на бълг. ез. до 180 уч.ч. 

5.2.Сектор мед. биохимия: 
- С. – Бъклова- За упражнения набълг. ез.  до 90 уч.ч. 

- В. Пейчева- За упражнения на бълг. ез. до 135 уч.ч. 

- А. Киров- За упражнения на бълг. ез. до 90 и англ. ез. до 135 уч.ч. 

- Т. Кадийска- За упражнения на бълг. ез. до 90 и англ. ез. до 135 уч.ч. 

- Н. Иванова- За упражнения на бълг. ез. до 90 и англ. ез. до 270 уч.ч. 

- А. Кавръкова- За упражнения на бълг. ез. до 45 и англ. ез. до 90 уч.ч. 

6. За катедра по физиология- За лекции и участие в изпити на бълг. ез. и англ. 

ез. до 282 уч.ч. за хабилитиран преподавател и за упражнения и участие в 

изпити на бълг. ез. и англ. ез. до 896 уч.ч. на нехабилитиран преподавател: 

- Проф. Л. Витанова 

- Доц. А. Куртев 

- Доц. Б. Стоименова 

- Д-р Т. Аврамова 

- П. Маркова 

- Б. Кадинов 

- М. Михайлова 

7. За катедра по биология - За  упражнения на български език до 670 уч.ч.: 

- Доц. д-р И. Буланов 

8. За катедра по клинична лаборатория – За упражнения на бълг. ез. и англ. 

ез. до 690 уч.часа на хоноруван преподавател: 

- Проф. К. Цачев – гост преподавател – до 20 уч.ч. лекции БЕ 

- Доц. Стоянка Атанасова – от 01.12.2019 г 

- Д-р Т. Ячева 

- Д-р И. Иванова 

- Д-р Т. Томов 

9. За катедра по анестезиология и интензивно лечение- За лекции на бълг. 

ез. и англ. ез. и СДО до 193 уч.ч. и упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 122 

уч.ч.: 

- Доц. д-р Й. Ямакова 

10. За катедра по клинична имунология- за лекции и изпити на бълг. ез. и 

англ. ез. до 237 уч.ч и упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 366 уч.часа: 

- Проф. А. Михайлова, дм 

11. За катедра по ортопедия и травматология- За лекции на бълг. ез. и СДО до 

102 уч.ч.общо за групата хонорувани преподаватели: 

- Проф. д-р Д. Малушев  

- Доц. д-р М. Рашков 

- Проф. д-р А. Балтов 

12. За катедра по анатомия, хистология и ембриология- За лекции и изпити 

на бълг. ез. и англ. ез. език  до 400 уч.ч.на преподавател и упражнения на 

бълг. ез. и англ. ез. до 648 уч.ч.на преподавател: 

- Акад. В. Овчаров 

- Проф. А. Пастирова 

- Проф. Л. Сурчев 

- Доц. Д. Кръстев 
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13. За катедра по обща и клинична патология- За лекции, упражнения и 

изпити на бълг. ез. и англ. ез. общо за групата: 

- Проф. Ц. – Празникова – до 1000 уч.ч. 

- Д-р Д. – Желева – до 1795 уч.ч. 

- Д-р В. Тихчев - до 1500уч.ч. 

- Д-р Р. Гочева-до 1795 уч.ч. 

- Д-р Я. Топалов-до 1795 уч.ч. 

- Д-р Н. Терзиева-до 1795 уч.ч. 

- Д-р А. Карамфилова-до 1795 уч.ч. 

- Д-р Т. – Найденова-до 1795 уч.ч. 

Считано от м. януари 2020 г.: 

-    Д-р С. Райчева -до 500 уч.ч. 

-    Д-р Карела Павел Майнхард-до 500 уч.ч. 

-    Д-р И. Илиев-до 1560 уч.ч. 

-    Д-р А. Влахова-до 1560 уч.ч. 

-    Д-р И. Терзиев-до 500 уч.ч. 

14. За катедра по психиатрия и медицинска психология- бълг. ез. – лек./упр. 

= 6/87 уч.ч., англ. ез. – лек./упр. = 9/81 уч.ч., СДО-до 47 уч.ч.: 

- Д-р В. Николов – за преподаване на зависимости на база ДПБЛНА 

„Суходол“ за студенти и СДО 

15. За катедра по УНГ- За упражнения на бълг. ез. и англ. език и участие в 

изпити на бълг. ез. и англ. ез. до 320 уч.ч. на преподавател: 

- Д-р Ю. Хаджиев 

- Д-р С. Димитров 

- Д-р Г. Попов 

- Д-р В. Маринов 

- Д-р В. Илиев 

- Д-р К. Пеев 

16. За катедра по педиатрия- 

-   Д-р Б. Георгиева- За упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 443 уч.ч. 

Н К Б- По Учебен план за НКБ-лекции бълг. ез. и англ. ез. до 24 уч.ч. и 

упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 512 уч.ч.: 

-    Проф.д-р А. Ненчева 

-    Д-р Л. Димитров 

-    Д-р Р. Маринов 

-    Д-р Д. Печилков 

-    Д-р Е. Левунлиева 

-    Д-р К. Каракашева 

-    Д-р В. Драгиева 

-    Д-р З. Еникова 

СБАЛДОХЗ - Упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 256 уч.ч.: 

-    Д-р И. Чакъров 

-    Д-р А. Банчев 

СБАЛДБ „Проф.д-р Иван Митев“- За упражнения на бълг. ез. и англ. ез. до 

443 уч.ч. на преподавател: 

-    Д-р Д. Русинов 

-    Д-р М. Банйчева 
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-    Д-р С. Симеонова 

-    Д-р Н. Янева 

К-ка по ДБ УМБАЛ „Александровска“ 

-  Д-р В. Исаев – считано от 13.12.2019г. 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

- за Катедрата по физикална медицина и рехабилитация – един главен асистент 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - за Катедрата по медицинска физика и биофизика -  един асистент; 

- за Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – шестима 

асистенти на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

- за Катедра по клинична фармакология и терапия – един асистент на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- за Катедрата по анатомия, хистология и ембриология – един доцент, един 

главен асистент и трима асистенти;  

-  за  Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, един доцент на база УМБАЛ „Александровска“  и 

дванадесет асистенти – двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, един 

асистент на база УМБАЛ „Александровска“,  двама асистенти на база УМБАЛ „Св. 

Анна“,  двама асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“,   двама асистенти 

на база СБАЛАГ „Майчин дом“, един асистент на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, 

един асистент на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, един асистент на база МБАЛББ 

„Света София“; 

- за Катедрата по акушерство и гинекология – двама асистенти на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

- за Катедрата по психиатрия и мед. психология – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

- за Катедрата по ортопедия и травматология– двама главни асистенти и петима 

асистенти на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев и един асистент на база УМБАЛ „Св. 

Анна“; 

- за Катедра по белодробни болести – един професор, двама главни асистенти и 

петима асистенти на база МБАЛББ „Света София“; 

- за Катедра по педиатрия – трима главни асистенти на база СБАЛДБ „Проф. д-р 

Ив. Митев“ и един главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“; 

- за Катедра по професионални болести – трима асистенти на база УМБАЛ „Св. 

Ив. Рилски“. 

   
УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

   

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА ГОДИНА 

НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

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

роден на 28.12.1952 г., за трети път, с  24 „да” и 2 „не“ от  26 гласували. 

2. Проф. д-р С. Хараланов, дмн, Катедра по психиатрия и мед. психология, роден 

на 20.11.1954 г., за първи път, с   25 „да” и 1 „не“ от 26 гласували. 

3. Доц. д-р А. Пенков, дм, Катедра по хигиена, роден на 04.01.1954 г., за втори път, 

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

4. Доц. д-р В. Нанкова, дм, Катедра по гастроентерология, родена на 23.11.1954 г., 

за  път, с  26 „да” от  26 гласували. 
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5. Проф. д-р Б. Коруков, дм, Катедра по гастроентерология, роден на 13.01.1953 г., 

за  път, с   22„да” и 4 „не“ от 26 гласували. 

6. Доц. д-р М. Николовски, дм, Катедра по урология, роден на 16.12.1954 г., за  

път, с   26 „да” от  26 гласували. 

 
ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА  

По трета  точка от дневния ред ФС взе следните решения: 

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

3.1.Д-р В. Илиева, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/хирургични специалности/: общ брой публикации – 6, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

към МУ-София  

2. Доц. д-р М. Атанасова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София  

3. Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Доц. д-р С. Иванов, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Х. Бозов, дм – МУ-Бургас, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София  

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

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 23.01.2020 г. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

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

инвазивна кардиология, във връзка с обявения в ДВ бр. 17/26.02.2019 г. конкурс за 

преобявена докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Лечение и профилактика на акутните венозни тромбози” 

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

База: УМБАЛ "Света Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

-Д-р Б. Петров – лекар-ординатор към УБ„Лозенец“ за зачисляване към Катедра по 

урология 

Тема:”Ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия и нейната 

ефективност за лечение на простатен карцином” 

Научни ръководители: Доц. д-р К. Янев, дм и доц. д-р М. Георгиев, дм 

База: Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Урология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

-Д-р А. Сираков – лекар-ординатор към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за зачисляване към 

Катедра по образна диагностика 

Тема:”Временно-стент асистирано койлиране” 

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

База: Катедра по образна диагностика 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Образна диагностика  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

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

година, поради  необходимост от допълнителна обработка на статистическите данни, 

считано от 10.07.2019 г. 

 

4.4. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Н. Маринова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по неврология, 

считано от 04.05.2019 г. и промяна на темата от „Значението на психосоциалните 

рискови фактори при атеросклерозата“ на „Ролята на психо-социалните рискови 

фактори за акцелерация на централна и периферна атеросклероза“ 

 

4.5.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

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

назначен на трудов договор, считано от 01.08.2019 г. 

 

4.6.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р С. Венева – редовен докторант към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение 

и медицинска онкология, за срок от две години поради излизане в отпуск по 

майчинство, считано от 01.08.2019  

 

4.7. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

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

лечение, предлага се за втори научен ръководител доц. д-р М. Атанасова, дм. 

 

4.8. ПРОМЯНА НА БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ДОКТОРАНТ: 

- Във връзка с доклад на проф. д-р С. Георгиев, дм и решение на Катедрен съвет на 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение, се предлага промяна на база на 

обучение на редовния докторант д-р А. Стратев от ІІІ НАИЛ към Клиника по 

анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Александровска” на ОАИЛ към 

Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

 

4.9. ПРОМЯНА НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  НА ДОКТОРАНТ: 
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- Във връзка с доклад на чл. кор. проф. д-р Д. Тончева, дбн и решение на Катедрен 

съвет на Катедра по мед. генетика, се предлага промяна на професионалното 

направление на задочния докторант д-р М. Ганев от Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика и Професионално направление: 4.3. 

Биологически науки на Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт и 

Професионално направление: 7.1. Медицина. 

 

4.10. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

- Д-р М. Шейтанов, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение 

 

4.11.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

оценка: много добра 

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

оценка: много добра 

 

4.12.ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“  

-      Д-р Б. Робев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 

Катедра по фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Сравнително клинично проучване на ефекта от 

лечението с комбинирана химиотерапия с цисплатин върху плазмения антиоксидантен 

капацитет на пациенти с белодробен карцином”. 

Дата на защитата: 26.08.2019 г. 

- Д-р А. Иванов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология  

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема на дисертационния труд: „Левокамерни интервали: Оценка на метод за 

измерването им, базиран на цветна тъканна Doppler - ехокардиография”. 

Дата на защитата: 10.09.2019 г. 

ФС гласува с мнозинство следните предложения във връзка с докторски 

програми: 

1. Приемане на доклади-самооценка за програмна акредитация на докторски  

програми:  

- Доклад на проф. д-р В. Хаджидеков, дм, ръководител на Катедра по образна 

диагностика, и приложен Доклад-самооценка по докторска програма „Образна 

диагностика“, като се предлага промяна на наименованието както следва: „Образна 

диагностика и интервенционална рентгенология“ 

- Доклад на проф. д-р Т. Кунева, дм, ръководител на Катедра по професионални 

болести, и приложен Доклад-самооценка по докторска програма „Професионални 

болести“ 

- Доклад на проф. д-р Л. Гочева, дмн, ръководител на Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология, и приложени Доклади-самооценка по 

докторски програми „Лъчелечение“, „Нуклеарна медицина“ и „Медицинска 

онкология“. 
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2. Промяна на наименованието на докторски програми: 

- Във връзка с Доклад на чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн,  

ръководител на Катедра по медицинска микробиология, се предлага промяна на 

наименованието на докторска програма „Микробиология“ професионално направление 

7.1. Медицина в докторска програма „Медицинска микробиология“. 

- Във връзка с Доклад на чл. кор. проф. д-р Д. Тончева, дбн,  

ръководител на Катедра по медицинска генетика, се предлага промяна на 

наименованието на докторска програма „Генетика“ по професионално направление 7.1. 

Медицина в докторска програма „Медицинска генетика“  като предлага да се разкрие 

нова докторска програма „Генетика“ в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, по проф. направление 4.3. Биологически науки. 

 

5. РАЗНИ: 

- Преминаване на постоянен договор на асистенти: 

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 17.09.2019 г. ФС реши с мнозинство да премине на постоянен 

трудов договор: 

1. ас. д-р И. Хуеш, Катедра по образна диагностика, защитила дисертационен труд на 

05.07.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с  26 „да” от  26 

гласували. 

2. ас.д-р С. Церовски, Катедра по ортопедия и травматология, защитил дисертационен 

труд на 01.07.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с  26 „да” от  26 

гласували. 

 

- Избор на рецензенти на монография – докладва проф. С. Георгиев 

5.2. ФС избра с мнозинство следните рецензенти на монографичния  

труд «Анестезиологичен мениджмънт при пациенти с карцином на ларингса», автори 

гл. ас. д-р Ц. Маринов, дм, доц. д-р М. Белитова, дм и гл. ас. д-р Т. Попов, дм: 

Проф. д-р С. Георгиев, дм 

Доц. д-р Ю. Рангачев, дм 

 

- Предложения за избор на студенти-демонстратори – докладва проф. 

Митов 

5.3. ФС гласува с мнозинство в учебния процес в катедра по анатомия,  

хистология и ембриология да участват като демонстратори следните студенти: 

1. Й. Тивчева 

2. Алберт Райчев Градев 

3. Н. Вулова 

4. С. Захаринова 

5. А. Зашева 

6. В. Недялкова 

7. Д. Димитров 

 

- Протокол № 8 на Комисията за разпределение на средства за закупуване 

на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподователската 

дейност за 2019 г.  – докладва проф. С. Георгиев: 
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5.4. ФС гласува с мнозинство следното решение на Комисията за  

разпределение на средствата за закупуване на апаратура и пособия за учебно-

преподавателската дейност на Медицински факултет при МУ-София, съгласно 

Протокол № 8/29.08.2019 г./Приложение 1- неделима част от настоящия протокол/, във 

връзка с писмо с вх. № 4251/27.07.2019 г. от проф. д-р Г. Начев, Ръководител на 

Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология“ :  

“Да се закупи апаратура за доокомплектовка на учебен център за следдипломна 

квалификация в УМБАЛ”Св. Екатерина: 

1. Симулатор за обучение на перфузионисти – 1 бр. с цена до 480 000.00 лв. с ДДС. 

2. Симулатор за обучение на специализантите по кардиология – 1 бр. с  цена до 740 

000.00 лв. с ДДС.“ 

  

- Предложения за сформиране на нови студентски групи – докладва доц. 

Буланов  

5.5. ФС гласува с мнозинство предложението на Деканския съвет за сформиране  

на допълнителни студентски групи в съответствие с Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2019/2020, както следва: 

Втори курс – общо 260 студенти, от които 29 чуждестранни студенти  

обучаващи се на български език. Сформирани са 2 нови студентски групи – 23 и 24. 

Трети курс – общо 260 студенти, от които 20 чуждестранни студенти  

обучаващи се на български език. Поради влизането им в клинично обучение, моля за 

Вашето разрешение от летния семестър на учебната 2019/2020 година да бъдат 

сформирани 4 нови студентски групи – от 23 до 26. 

 

- Предложения за свободно-избираеми и факултативни модули и видове 

дейности за лятна учебна практика за учебната 2019/2020 година  - 

докладва доц. Буланов 

5.6. ФС гласува с мнозинство предлаганите теми за свободно избираеми  

курсове/модули и факултативни курсове /Приложение 2 – неделима част от настоящия 

протокол/ и  Програма за лятна учебна практика учебна 2018/19 година, съгласно 

раздел Х от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/19 година 

/Приложение 3-неделима част от настоящия протокол/ . 

  

  
Протоколирал:                                 ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                               /Чл. кор. проф. д-р Ив. Митов, дмн/ 
 


