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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 17.10.2019 г. 

 

    

1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ КОНКУРСИ 

 

1.1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ФС предлага на АС ДА УТВЪРДИ ИЗБОРА НА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Гл. ас. Л. Трайков, дбф след решение на  

научното жури със 7 положителни гласа за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, по професионално направление 

4.1.„Физически науки” и научната специалност „Биофизика” в Катедра по 

медицинска физика и биофизика и гласуване на ФС: 22 “да“ от 22 

гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

2. Доц. д-р Е. Кинова, дм след решение на научното  

жури със 7 положителни гласа заемане на академичната длъжност 

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

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Кардиология” в Катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 22 “да“, 22 гласували хабилитирани 

и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

3.Д-р П. Дечева след издържан конкурсен изпит за  

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична фармакология и 

терапия” в Катедра по клинична фармакология и терапия на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 23 “да“, от 23 гласували 

членове на ФС. 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

ФС избра за уч. 2018/19 г.: 

- За  катедра по хирургия: 

1.Проф. А. Червеняков,дм – лекции на български език – 6 уч. ч.; лекции на 

английски език – 6 уч. ч. 
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2.Доц. М. Радионов,дм - лекции на български език – 12 уч. ч.; лекции на 

английски език – 12 уч. ч. 

3.Д-р Н. Петрова-упр. Англ. ез. 120 уч. часа 

4.Д-р И. Фидошев –  упражнения на бъл.и англ.език и участие в изпитни 

комисии на бъл.и англ.език до 760 уч.часа 

5.Д-р С. Шумарова – упр. на английски език – 120 уч. ч. 

6.Д-р К. Пирински – упр. на англ. език 120 уч.ч. 

„Детска хирургия“ – УМБАЛСМ „Пирогов“ – лекции на бълг.език – 18 

уч.ч.; лекции на англ. Език – 18 уч. ч.; упражнения на български език – 384 

уч. ч.; упражнения на английски език – 384 уч. ч. 

1.Доц. Х. Шивачев,дм 

2.Гл. ас. д-р К. Думанов 

3.Гл. ас. д-р Ц. Георгиев 

4.Доц. д-р П. Дойнова 

5.Гл. ас. д-р Н. Толекова 

6.Гл. ас. д-р Я. Пъхлев. 

 

- За катедра по образна диагностика За упражнения на бълг. и англ. ез. 

до 389 уч.ч. на хоноруван преподавател: 

Д-р Д. Димова - докторант 

Д-р М. Белянова - докторант 

Д-р Е. Михайлова – докторант. 

 

- За катедра по пропедевтика на вътрешните болести  

-Д-р В. Гергова – има избор на ФС 34/19.09.2019 г. за 480 часа – да се 

увеличи на 640 часа за упражнения на бълг. и  англ. ез. 

 

- За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина: 

За паразитология: бълг. ез. – лекции – 45 уч.ч., англ. ез. лекции – 45 

уч.ч.участие в изпити на   бълг. ез. и англ. ез. – до 295 уч.ч., Общо 385 уч.ч: 

- Проф. К. Вутова – за лекции и участие в изпитни комисии по 

паразитология на български и английски език. 

За упражнения и участие в изпитни комисии по инфекциозни болести на 

български и английски език: 

1. Д-р Г. Горанова – до 438 уч. ч. 

2. Д-р М. Илиева – Кайтазка – 438 уч. ч. 

3. Д-р А. Иванова – до 438 уч. ч. 

4. Д-р И. Иванов – до 438 уч. ч.  

5.  Д-р Т. Томов– до 438 уч. ч. 

6. Д-р Р. Чипева – до 438 уч. ч. 
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- За катедра по медицинска микробиология - За упражнения на бълг. и 

англ. ез.  до 557 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Д-р Д. Иванова, дм 

2. Д-р Г. Гергова 

3. Доц. д-р М. Марина 

4. А. Мухтарова 

 

- За катедра по клинична имунология- За упр.на бълг. и англ. ез., изпити   

на бълг. и англ. ез.и СДО до 366 уч.ч;лек.СДО до 237 уч.ч 

1. Д-р Н. Гешева – за лекции, упражнения, участие в изпитни комисии и 

СДО на български и английски език. 

 

-За КВБ -   
Хонорувани преподаватели по гастроентерология от УМБАЛ „Св. Ив. 

Рилски“– за упражнения на английски език до 336 уч.ч. на преподавател: 

1.Д-р М. Петкова, дм 

2.Д-р Л. Милачков, дм 

3.Д-р Х. Пенчев 

4.Д-р Е. Атанасова 

5.Д-р Д. Кръстева 

Хонорувани преподаватели по кардиология  от УМБАЛ „Александровска“ 

– упражнения на български и английски език до 336 уч. ч. на преподавател: 

1.Д-р Г. Димитров 

2.Д-р С. Цонев, дм 

3.Д-р Т. Великов, дм 

Хонорувани преподаватели по кардиология от НКБ – упражнения на 

български език съгласно графика – 8 групи общо 480 уч.часа: 

1.Проф. д-р Н. Гочева 

2.Проф. д-р Е. – Трендафилова 

3.Проф. д-р Б. Георгиев 

4.Д-р В. Байчева 

5.Д-р М. Стоянов 

 Хонорувани преподаватели по нефрология от УМБАЛ „Александровска“  

- упражнения на български и английски език до 336 уч. ч. на преподавател: 

1.Д-р Г. Иванов 

2.Д-р Г. Димова 

Нефрология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ 

3.Д-р Д. Генов – упражнения на български език 

4.Д-р Н. Стойчева – упражнения на български и английски език 

Хоноруван преподавател по ендокринология от УМБАЛ „Александровска“  

- упражнения на български и английски език до 336 уч. ч. на преподавател:  

1.Д-р Ц. Гатев 
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Хонорувани преподаватели по хематология  от СБАЛХЗ – Дървеница – 

Обучение на бълг. ез. – Лекции до 12 уч.ч., Упр. за 15 групи – до 600 уч.ч. 

Обучение на англ. ез. –Лекции до 45 уч.ч.Упр. за 14 групи – до 560 уч.ч.: 

1.Проф. д-р М. Генова – лекции и упражнения на български и английски 

език 

2.Проф. д-р Г. Балаценко – лекции и упражнения на български и английски 

език 

3.Доц. Г. Арнаудов – лекции и упражнения на български и английски език 

4.Доц. Б. Спасов – лекции на български и английски език 

5.Проф. д-р Д. Василева – Белниколовска – упражнения на български език 

6.Д-р Т. Янкова – упражнения на български и английски език 

7. Д-р И. Тонев – упражнения на български и английски език 

8. Д-р П. Ганева – упражнения на български и ангкийски език 

9. Д-р С. Попадийна – упражнения на български език 

10. Проф. д-р Г. Михайлов – лекции на български език (към КВБ) 

УМБАЛСМ „Пирогов“ – клиника по токсикология - По УП – 6/12 уч.ч. 

Обучение на бълг. ез.- Лекции – 18 уч.ч. и Упр. – 32 гр. по 12 ч =384 уч.ч. 

Обучение на англ. ез.-Лекции – 18 уч.ч. и Упр. 32 гр по 12 ч = 384 уч.ч: 

1.Доц. д-р М. Бояджиева – лекции и упражнения на български език 

2.Доц. д-р А. Стойкова  - лекции и упражнения на български език 

3.Доц. д-р Ю. – Саева – лекции и упражнения на английски език 

4.Д-р Е. Кирова – упражнения на английски език 

 

- За катедра по обща и оперативна хирургия - Хонорувани 

преподаватели към катедрата – за упражнения на англ. ез. и участие в 

изпити на бълг. и англ.ез. до 545 уч.ч. на хоноруван преподавател: 

1.Д-р К. Димитров 

2.Д-р С. Катибова 

3.Д-р Р. Тодоров 

Секция изгаряния и пластична хирургия – УМБАЛСМП „Пирогов“- За 

преподаване по изгаряния – упражнения на бълг. ез. до 88 уч.ч. и 

упражнения на англ. ез. до 128 уч.часа общо за групата: 

Преподаване на английски език 

1.Доц. д-р М. Аргирова – 64 уч.ч.упр. 

2.Д-р А. Викторова – 64 уч.ч. упр. 

Преподаване на български език 

1.Д-р А. Викторова – 30 уч.ч. упр. 

2.Д-р А. Лавчис – 29 уч.ч. упр. 

3. Д-р Е. Арнаудска – 29 уч.ч. упр. 

 

- За катедра по клинична фармакология   – за упражнения на  бълг. и 

англ. ез. до 274 уч.ч на хоноруван преподавател /считано от 02.11. 2019 г./: 

1.Д-р Е. Улева 
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2.Д-р И. Тимев 

 

-За катедрата по АГ- за лекции, упражнения, изпити, държавни изпити и 

СДО на бълг. и англ. ез. – 1730 уч. ч. общо за групата: 

1. доц. д-р Б. Славчев 

2. Доц. д-р Б. Маринов 

3. Д-р Г. Златков 

4. Д-р Б. Георгиев 

 

 1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

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

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

един доцент и един главен асистент по научна специалност 

„Ендокринология“ на база УМБАЛ „Александровска“, двама асистенти  по 

научна специалност „Кардиология“ на база УМБАЛ „Александровска“, 

един асистент  по научна специалност „Хематология“ на база УМБАЛ 

„Александровска“, един асистент  по научна специалност „Нефрология“ на 

база УМБАЛ „Александровска“ и един асистент  по научна специалност 

„Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

- За Катедра по офталмология – 3 асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина”по научна специалност “Офталмология“ на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

- За Катедра по Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 

онкология – 1 асистент в област на висшето образование 7. 

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

и научна специалност „Нуклеарна медицина“ и конкурс, който ще се 

проведе от Катедра по медицинска физика и биофизика за 1 асистент в   

област на висшето образование 4. Природни науки, математика и 

информатика по професионално направление 4.1. Физически науки и 

научна специалност „Медицинска физика“. 

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ФС гласува тайно за: 

1. Удължаване на трудов договор на проф. д-р Е. Наумова, дмн  

/катедра по клинична имунология/ , родена на 28.12.1952 г., за трети 

път с 22 “да“, 0 “не“ и 1 “бяла“ бюлетини от 23 гласували членове на 

ФС. 

2. Удължаване на трудов договор на доц. д-р И. Еленков, дм  /катедра 

по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина/, 

роден на 27.11.1954 г., за първи път с 23 “да“, 0 “не“ и 0 “бели“ 

бюлетини от 23 гласували членове на ФС. 
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3.ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

ФС гласува: 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

на д-р И. Лютаков, редовен докторант към Катедра по гастроентерология. 

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 Б. Владимиров, дм - Катедра по гастроентерология към 

МУ-София ; 

2. Доц. д-р П. Пенчев, дм - Катедра по гастроентерология към МУ-

София ; 

3. Доц. д-р А. Атанасова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Стойнов, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница 

Токуда, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Р. Николов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София ; 

2. Доц. д-р М. – Николова, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - гр. 

Плевен, /външен член/ 

Технически сътрудник – Т. Мишева. 

Дата на защита: 13.12.2019 г. 

 

ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА НС “ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ на: гл. ас. 

д-р В. Решкова, дм – Катедра по вътрешни болести на тема: „Клинични 

характеристики и невроендокринни промени при първична и вторична 

фибромиалгия“. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 

18, от които с импакт фактор – 5, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Р. Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София ; 

2. Проф. д-р З. Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София ; 

3. Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн – Катедра по неврология към МУ-

София; 

4. Проф. д-р А. Баталов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р М. Мочева, дм – МБАЛ „Св. Мина“-Пловдив, /външен 

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

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

Константин Преславски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р З. Коларов, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София ; 

2. Проф. д-р З. Захариев, дмн - МУ-Пловдив, /външен член/; 

3. Доц. д-р М. Генева - Попова, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – И. Димитрова. 

Дата на защита: 16.01.2020 г. 

  

4.ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4.1.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА: 

-Гл. ас. д-р С. Рангелов, дб – главен асистент към Катедра по спешна 

медицина за зачисляване към Катедра по урология за втора ОНС «Доктор» 

Тема:”Нарушения на мъжкия фертилитет при полово предавани болести ” 

Научен ръководител: Чл. кор.проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн 

База: Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Урология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

4.2.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р П. Калайджиев – докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по спешна медицина, за срок от една година, поради  

необходимост от допълнително време за анализ на данните, считано от 

16.11.2019 г. 

 

4.3.ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

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

пропедевтика на вътрешните болести, предлага се за втори научен 

ръководител доц. д-р С. Йовев, дм. 

 

4.4.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

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

гинекология, считано от 01.10.2019 г.  

 

4.5.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:. 
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- Във връзка с доклад от проф. д-р Е. Наумова, дмн и решение на Катедрен 

съвет на Катедра по кл. имунология, се предлага д-р А. Игнатова, редовен 

докторант към Катедра по кл. имунология, да бъде отчислена без право на 

защита съгл. чл. 60, ал. 1, т.1 от ПУРПНСЗАДМУС -   поради невнесена 

нормативно определената такса за обучение. 

 

4.6.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

-  Д-р Ж. Стефанова, редовен докторант към Катедра по фармакология и 

токсикология 

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

интензивно лечение 

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

пропедевтика на вътрешните болести 

-  Д-р П. Георгиева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

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

вътрешни болести 

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

акушерство и гинекология 

 

4.7.Приемане на доклади-самооценка за програмна акредитация на 

докторски програми:  

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

Катедра по медицинска генетика, се приема Доклад-самооценка по 

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

Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 

4.3. Биологически науки. 

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

Катедра по медицинска микробиология, се приема Доклад-самооценка по 

докторска програма „Микробиология“ в област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика, Професионално 

направление: 4.3. Биологически науки. 

 

5.РАЗНИ 

 

1. ФС гласува тайно за  утвърждаване на  избора на доц. д-р А. Йонков, 

дм  за ръководител на катедра по обща и оперативна хирургия  на 

катедрен съвет, проведен на 14.10.2019 г., 

съгл. Протокол № 4 на катедрения съвет с резултати  от гласуването:  

За доц. А. Йонков -11 „да“, 3 „не“ и 2 „бели“ от 16 гласували и 

За доц. С. Бонев – 3 „да“, 11 „не“ и 2 „бели“ от 16 гласували членове 

на катедрата. 
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ФС утвърди  избора от катедрения съвет на доц. д-р А. Йонков, дм  

за ръководител на катедра по обща и оперативна хирургия  с 23 “да“, 

0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 23 гласували членове на ФС. 

 

2. Във връзка с ускоряване на процедурата при провеждане на 

асистентски конкурси ФС предлага на АС да се възстанови 

практиката СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ да бъде 

ЕДИН МЕСЕЦ, а не два, както е сега. 

 

3. ФС предлага на Ректора на МУ-София главен асистент Р. Клисуров, 

катедра по фармакология и токсикология, да бъде освободен от 

длъжност чрез налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ за 

системно нарушаване на трудовата дисциплина /чл. 51, ал. 2, т. 11 от 

ПУДМУС/ с 20 “да“, 2 “не“ и 1 “бели“ бюлетини от 23 гласували 

членове на ФС. 

 

4. ФС гласува за катедра по обща и клинична патология избираем 

модул за учебна 2019/20 г. на Тема: „Хистология с микроскопски 

еквивалент на основни патологични процеси“ с ръководител на 

курса доц. д-р В. Иванова, продължителност – 36 уч. ч., кредит – 1,8. 

 

  

Протоколирал:                                             Декан: 

Я. Стойчева                                                  Чл. кор. проф. д-р И. МИТОВ,дмн 
 


