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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 28.11.2019 г. 

 

    
1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ КОНКУРСИ 

 

1.1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

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

преподаватели: 

1. Доц. д-р И. Димова, 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 

„Генетика” в Катедра по медицинска генетика. 

ФС гласува с 21 „да“ от 21 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС; 

2. Доц. д-р С. Хаджидекова, 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 „Генетика” в Катедра по медицинска генетика. 

ФС гласува с 21 „да“ от 21 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС; 

3. Гл. ас. д-р Е.-Тодорова, 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 

„Имунология” в Катедра по кл. имунология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

ФС гласува с 21 „да“ от 21 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС; 

4. Д-р Н.-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 „Клинична лаборатория” 

в Катедра по кл. лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

5. Д-р М. Стоянова, дм след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
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висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

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

по психиатрия и мед. психология на база МБАЛНП „Св. Наум“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

6. Д-р Л. Джеров 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“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

7. Д-р М. Цанкова 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“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

8. Д-р Н. Вълчев 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 „Патофизиология” в Катедра по 

патофизиология. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

9. Д-р Р. Тодоров 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 „Обща хирургия” в Катедра по обща и 

оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

10.  Д-р Я. Митков 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 „Обща хирургия” в Катедра по обща и 

оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

11. Д-р Д. Капнилов 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 „Дерматология и 

венерология” в Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

12. Д-р И.-Статева 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 „Дерматология и венерология” в 

Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

13.  Д-р Д. Милетиева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
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висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“.  

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

14.  Д-р П. Шошков 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 пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

15.  Д-р Ц. Драгойчев 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 „Кардиология” в Катедра 

по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

16.  Д-р Н. Станчев 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 „Гастроентерология” в 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

17. Д-р Р. Байкушев 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 „Микробиология” в 

Катедра по мед. микробиология. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

18.  Д-р М. Христова, 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 „Нефрология” в Катедра 

по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

19.  Д-р А. Джеров 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 УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

20.  Д-р Р. Кехайов 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 УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 
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21.  Д-р Д. Диков 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 УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

22.  Д-р М. Кацарова 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 УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

23.  Д-р Й. Иванов 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 УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

24.  Д-р Г. Тасков 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“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

25.  А. Василева, дб след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „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 мед. химия и биохимия. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

26.  В. Димитрова, дб след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „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 мед. химия и биохимия. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

27.  К. Керчева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването на 

ФС, за заемане на академичната длъжност „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 мед. химия и биохимия. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

28.  Д-р Х. Вълков 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 „Гастроентерология” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 
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29.  Д-р Ц. Лазаров  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 „Урология” в Катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

30.  Д-р В. Джамбазова 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 „Професионални болести” 

в Катедра по професионални болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

31.  Д-р М. Антонов 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 „Професионални болести” 

в Катедра по професионални болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

32.  Д-р А. Янев 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 „Професионални болести” в Катедра по 

професионални болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

33.  К. Кавалджиева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

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

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

професионално направление 4.3. Биологически науки” и научната специалност 

„Имунология” в Катедра по биология. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

34.  Д-р М. Стойнова 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 „Ендокринология” в 

Катедра по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

35.  Д-р П. Герзилов 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 „Обща хирургия” в 

Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

36.  Д-р М. Парунев 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 „Обща хирургия” в 

Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

37.  Д-р М. Арабаджиев след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
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висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в 

Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

38.  Д-р И. Димитров 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 „Обща хирургия” в 

Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС;  

39.  Д-р А. Иванов 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 и цитология” в 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

40.  Д-р Т. Киров 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 и цитология” в 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

41.  Д-р М. Ангелов 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 „Съдебна медицина” в 

Катедра по съдебна медицина и деонтология. 

 ФС гласува с 22 „да“ от гласували 22 членове на ФС; 

 

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

1. За  катедра по  педиатрия –  

За упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 443 уч.ч.на преподавател, 

считано от 13.12.2019 г : 

- Д-р Н. Римпова 

- Д-р П. Янева 

- Д-р Д. Дянкова 

- Д-р М. Петрова 

- Д-р В. Исаев 

За упражнения и участие в изпити на БЕ до 443 уч.ч: 

- Д-р Е. Лазарова 

 

2. За катедра по  пропедевтика на вътрешните болести  – Считано от летния 

семестър на уч.2019/2020 г за упражнения на бълг. ез. до 160 уч.часа : 

- Д-р А. Иванов 

 

3. За катедра по медицинска химия и биохимия -  За упражнения и участие в 

изпити на бълг. и англ. ез. до 395 уч.ч., считано от 16.12.2019 г. 

- С. Кръстев – медицинска биохимия 

 
ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 
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- За Катедра по АГ –   в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”,  професионално направление 7.1.„Медицина”: един главен асистент по научна 

специалност „АГ“ на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

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

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

по научна специалност „патофизиология“; 

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

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

асистент по научна специалност „педиатрия“ на база СБАЛДБ „Проф.д-р Ив.Митев “; 

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

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

асистенти по научна специалност „неврология“ на база  УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по образна диагностика –   в област на висшето образование 7. 

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

професор по научна специалност „образна диагностика“ на база  УМБАЛ 

„Александровска“; 

- За Катедра по УНГ –   в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”,  професионално направление 7.1.„Медицина”: един доцент и трима асистенти 

по научна специалност „оториноларингология“ на база  УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

- За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина –   

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

направление 7.1.„Медицина”: двама главни асистенти по „инфекциозни болести“, един 

асистент по „инфекциозни болести“ и един асистент по „паразитология“, съобразно 

разрешение на изпълнителния директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“; 

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

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

по научна специалност „нефрология“ на база  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по медицинска химия и биохимия –   в област на висшето 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика”,  професионално 

направление 4.2.„Химически науки”: един асистент по научна специалност 

„Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни 

вещества“; 

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

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

по научна специалност „ендокринология“ на база  УСБАЛЕ „Акад.Ив.Пенчев“. 

 

  ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА УДЪЛЖИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ С ЕДНА 

ГОДИНА НА СЛЕДНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

1. Проф. д-р С.-Гопина, дмн, Катедра по неврология, родена на 21.01.1953 г., за 

трети път, с 21  „да” от   21 гласували. 

2. Доц. д-р В. Владимиров, дм, Катедра по спешна медицина, роден на 12.11.1954 

г., за първи път, с  21 „да” от   21 гласували. 

 

 ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА  

ФС реши: 
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1. ФС утвърди  избора от катедрения съвет на доц. д-р А.  Оскар, дм  за 

ръководител на катедра по офталмология  с 21 “да“, 0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини 

от 21 гласували членове на ФС. 

 
  По четвърта точка от дневния ред ФС взе следните решения: 

 4.1.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

4.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по вътрешни 

болести за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология 

към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 69/30.08.2019 г. Комисията за 

преглед на документите е установила, че документите на: д-р М. Николова, дм (общ 

брой публикации – 4, специалност -2, учебна натовареност – 243 т.)   отговарят на 

изискванията и критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска 

до участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р З. Спасова, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

Проф. д-р М. Боянов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

Проф. д-р К. Антонов, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р В. Тодоров, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р З. Кръстев, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София  

Проф. д-р М. Орбецова - Фейзуллова, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

4.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две места/ по 

урология за нуждите на Катедрата по урология на база Клиника по урология към 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 69/ 30.08.2019 г. Комисията за преглед 

на документите е установила, че документите на: д-р В. Йотовски, дм (общ брой 

публикации – 12, специалност -1, учебна натовареност – 220 т.) и д-р А. Кръстанов 

(общ брой публикации – 13, специалност-1, учебна натовареност – 44 т.) отговарят на 

изискванията и критериите на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допускат 

до участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Младенов, дмн - Катедра по урология към МУ-София  

Проф. д-р Б. Богов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

Доц. д-р А. Йонков, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р К. Нейков, дм – СБАЛО 

Проф. д-р С. Николов, дмн - ВМА 

Резервни членове 

Проф. д-р Н. Смилов, дм – МИ на МВР 

Проф. д-р И. Дечев, дмн МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: д-р П. Димитров. 

 

4.1.3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  по обща хирургия за 

нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в 

ДВ бр. 69/30.08.2019 г. Комисията за преглед на документите е установила, че 

документите на: гл. ас. д-р К. Гроздев, дм (общ брой публикации (извън доктор)– 33, с 
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IF – 8, цитирания в чужди бази данни- 24, научни проекти – 3, специалност -1, учебна 

натовареност – 588,5 т.)  отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Г. Тодоров, дм - Катедра по хирургия към МУ-София  

Доц. д-р Д. Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р К. Иванов, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р В. Игнатов, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Н. Колев, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Д. Стойков, дмн – УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен 

Проф. д-р Й. Йовчев, дмн – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора 

Резервни членове 

Доц. д-р С. Маслянков, дм - Катедра по хирургия към МУ-София  

Проф. д-рН. Владов, дмн – ВМА 

Технически сътрудник: ас. д-р А. Арабаджиев. 

 

4.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  по ендокринология за 

нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, 

обнародван в ДВ бр. 69/30.08.2019 г. Комисията за преглед на документите е 

установила, че документите на: гл. ас. д-р Р. Робева, дм (общ брой публикации (извън 

доктор)– 38, с IF – 21, цитирания в чужди бази данни- 340, научни проекти – 11, 

специалност -1, учебна натовареност – 279 т.)  отговарят на изискванията и критериите 

на Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Ц. Танкова, дмн - Катедра по ендокринология към МУ-София  

Проф. д-р С. Захариева, дмн - Катедра по ендокринология към МУ-София  

Доц. д-р А. Еленкова, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София  

Проф. д-р М. Боянов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р М. Орбецова - Фейзуллова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р К. Христозов, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Ж. Асьова, дм – МИ на МВР 

Резервни членове 

Проф. д-р Р. - Георгиева, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София  

Доц. д-р Б. Нончев, дмн МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: М. Тасева. 

 

4.1.5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  /три места/ по 

микробиология за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, обнародван в ДВ 

бр. 69/30.08.2019 г. Комисията за преглед на документите е установила, че документите 

на: доц. д-р Р. Гергова, дм (общ брой публикации (извън доцент)– 81(48), с IF(извън 

доцент) –  17(10),  цитирания в чужди бази данни-122, научни проекти – 14, защитили 

докторанти – 2, специалност -2, учебна натовареност – 1102 т.);  доц. д-р Р. Марковска, 

дм (общ брой публикации (извън доцент)– 81(48), с IF(извън доцент) –  50(33),  

цитирания в чужди бази данни-200, научни проекти – 18, защитили докторанти – 3, 

специалност -1, учебна натовареност – 1751 т.);  доц. д-р Т.Стратева, дм (общ брой 

публикации (извън доцент)– 81(70), с IF(извън доцент) –  40(29),  цитирания в чужди 

бази данни-581, научни проекти – 12, защитили докторанти – 1, специалност -1, учебна 
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натовареност – 945 т.);     отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р И. Митов, дмн - Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София  

Проф. д-р Л. Георгиева, дмн - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София  

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

Външни членове 

Проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ 

Проф. д-р И. Христова, дмн – НЦЗПБ 

Проф. д-р М. Мурджева - Паунова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Т. Стоева, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р В. Райкова, дм - Катедра по медицинска микробиология към МУ-София  

Проф. д-р Е. Савов, дмн - ВМА 

Технически сътрудник: В. Паскова. 

 

4.1.6.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по биохимия за 

нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор „Медицинска 

биохимия“, обнародван в ДВ бр. 69/30.08.2019 г. Комисията за преглед на документите 

е установила, че документите на: доц. д-р А. Йорданова, дб  (общ брой  публикации-

107, 75- след доцент, общ брой публикации с IF – 105, 73- след доцент, цитирания в 

чужди бази данни-6375, научни проекти-21, защитили докторанти-2, учебна 

натовареност-141,8 т.)  отговарят на изискванията и критериите на Приложение 4 на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

София 

Проф. Р. Кънева, дб - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София 

Проф. д-р А. - Георгиева, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София 

Външни членове 

Акад. проф. И. Иванов, дбн – БАН 

Чл. кор. проф. Р. Панков, дмн - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. Р. Миронова, дб – БАН 

Проф. Т. Влайкова, дб – Тракийски Университет – Стара Загора 

Резервни членове 

Доц. д-р Е. – Попова, дм – Катедра по физиология към МУ-София 

Проф. М. Апостолова, дб – БАН 

Технически сътрудник: Я. Дангулова.  

 

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

4.2.1.Д-р В. Томова, 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 С. Стефанов, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 
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2. Доц. д-р Г. Стоянова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

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

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

5. Доц. д-р М. Кръстева - Вилмош, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Авджиева - Тзавелла, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София ; 

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

Технически сътрудник – А. Василева. 

Дата на защита: 09.03.2020 г. 

 

4.2.2.Д-р М. Христова, докторант на самостоятелна подготовка  към Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на академичния състав /терапевтични 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 А. Постаджиян, дм - Катедра по обща медицина към МУ-София; 

2. Доц. д-р С. Йовев, дм - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

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

4. Проф. д-р С. - Господинова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Груев, дм – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар 

Борис“ III, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Трендафилова - Лазарова, дм - Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София ; 

2. Проф. д-р П. Гацов, дмн – МУ-Плевен, /външен член/ 

Технически сътрудник – И. Атанасова. 

Дата на защита: 26.02.2020 г. 

 

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

акушерство и гинекология. 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 А. Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р В. Златков, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

; 

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

4. Проф. д-р С. Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Е. Учикова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

2. Проф. д-р Я. Корновски, дмн - МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Бурова. 

Дата на защита: 10.02.2020 г. 
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4.2.4.Д-р Б. Милев, докторант на самостоятелна подготовка  към Катедра по образна 

диагностика. 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. Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София ; 

2. Доц. д-р М. Недевска, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София ; 

3. Проф. д-р Н. Тоцев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Н. Трайкова - Джамбазова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

Резервни членове:  

1. Доц. д-р Д. – Грънчарова, дм – МИ на МВР 

Технически сътрудник – А. Петрова. 

Дата на защита: 20.03.2020 г. 

 

4.2.5.Д-р Ф. Оджаков, докторант на самостоятелна подготовка  към Катедра по съдебна 

медицина и деонтология. 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. Акад. проф. д-р В. Овчаров, дмн – ФОЗ към МУ-София; 

2. Доц. д-р А. Александров, дм – Катедра по съдебна медицина и деонтология към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р Ц. Бошнакова - Празникова, дмн – Аджибадем Сити Клиник, /външен 

член/; 

4. Доц. д-р П. Тимонов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Б. Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Палов, дмн - пенсионер 

Технически сътрудник – С. Савова. 

Дата на защита: 06.02.2020 г. 

 

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

акушерство и гинекология. 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 А. Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-

София; 

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

към МУ-София; 

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

4. Проф. д-р М. Кръстева, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р А. Кънева, дм - НКБ, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

2. Проф. д-р С. Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 
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Технически сътрудник – А. Бурова. 

Дата на защита: 17.03.2020 г. 

 

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

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 7, от които с импакт фактор – 2, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София.  

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Д. Костадинов, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София;  

2. Доц. д-р В. Юрукова, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София;  

3. Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р Б. Маринов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Р. Петков, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София;  

2. Доц. д-р Д. Господинова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Бочкарова. 

Дата на защита: 26.02.2020 г. 

 

4.3.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

4.3.1.Д-р С. Комитски, задочен докторант към Катедра по обща и оперативна хирургия. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /хирургични 

специалности/: общ брой публикации – 9, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Д. Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-

София  

2. Доц. д-р Д. Янков, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

3. Доц. д-р Й. Заякова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р О. Хаджийски, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

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

Резервни членове:  

1. Проф. д-р В. Тасев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

2. Доц. д-р Д. Евстатиев, дм - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – А. Георгиева. 

Дата на защита: 21.02.2020 г. 

 

4.4.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

4.4.1.Д-р С. Сарафов, дм – Катедра по неврология. Заключение на комисията по текущо 

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

–21, от които с импакт фактор – 8, цитирания – 302, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София.  

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р И. Търнев, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. - Гопина, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Проф. А. – Георгиева, дбн – Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София; 

4. Проф. д-р И. Петров, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

5. Проф. д-р К. Генов, дмн – Втора градска болница, /външен член/; 
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6. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

7. Проф. д-р Л. Ангелова, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Цветанова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р П. Божинов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник: З. Нанова. 

Дата на защита: 25.03.2020 г. 

 

По пета точка от дневния ред  ФС реши: 

 

5. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

 

5.1.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

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

инвазивна кардиология, във връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за 

докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.33 

Изпит по английски език: отличен  5.50 

Тема: „Хирургично лечение на високорискови пациенти с аортна стеноза” 

Научен ръководител: Проф. д-р Г. Начев, дмн 

База: УМБАЛ "Света Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М.-Стоилова – редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология, 

във връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 

г. 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Оценка на оксидативния стрес в хода на редукция на тегло при затлъстяване и 

метаболитен синдром” 

Научни ръководители: доц. д-р П. Гатева, дм и доц. д-р Д. Попова, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Калинкова – задочен докторант към Катедра по фармакология и токсикология, 

във връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 

г. 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Фармакологични и нефармакологични проучвания при предиабет и инсулинова 

резистентност” 

Научен ръководител: доц. д-р Т.-Дърленска, дм 
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База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р С.-Христова – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Гастроентерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.42 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Радиационни поражения на гастроинтестинален тракт след лъчелечение - оценка 

тежестта на заболяването и дефиниране на терапевтичен подход” 

Научен ръководител: Доц. д-р П. Пенчев, дм 

База: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р А. Леви – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „OCT при невродегенеративни заболявания” 

Научни ръководители: Доц. д-р А. Оскар, дм и проф. д-р С.-Гопина, дмн 

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Г. Димитров – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Контрол на прогресията на миопията в детска и ученическа възраст - 

медикаментозен/ниски дози атропин/, периферен дефокус /контактни лещи/, оптична 

корекция /очила/” 

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

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М.-Маркова – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Неинфекциозни увеити в детска възраст” 
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Научен ръководител: Доц. д-р А. Оскар, дм 

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

 - Д-р Б. Иринкова – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Изследване на роговични аберации и качеството на ретиналния образ при 

имплантация на моно- и мултифокални вътреочни лещи” 

Научен ръководител: Проф. д-р И. Петкова, дм 

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Димитрова – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Съвременни методи на лечение на дисфункцията на Мейбомиевите жлези” 

Научен ръководител: Проф. д-р И. Петкова, дм 

База: Клиника по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Попова – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Хидронефроза и бременност” 

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

База: СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Г. Дикова – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по френски език: отличен 6.00 

Тема: „Проучване резултатите от лечение предраковите изменения на маточната 

шийка” 
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Научен ръководител: Проф. д-р В. Златков, дм 

База: СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р К. Канелова – редовен докторант към Катедра по хирургия, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.66 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Миниинвазивни хирургични методи за лечение на ингвинални хернии - тактика 

и оперативни техники” 

Научен ръководител: Проф. д-р Г. Тодоров, дм 

База: Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- П. Ангелова – редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Кардиогенетика” 

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

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

- Д-р В. Велчов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 56/16.08.2019 г. конкурс за докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър  5.25 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Варизиращи проксимални бедрени остеотомии със заключващо компресивни 

плаки при деца” 

Научен ръководител: доц. д-р В. Алексиев, дм 

База: Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, УСБАЛО "Проф. Б. 

Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

5.2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р К. Сиракова – асистент към Катедра по образна диагностика 

Тема:”Сравнителни образни и денситометрични изследвания на лумбалния гръбнак при 

менопаузани жени” 

Научен ръководител: доц. д-р М. Крупев, дм 

Научен консултант: доц. д-р П. Попиванов, дм 
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База: Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“ 

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 Медицински факултет . 

 

- Д-р Р. Батова– асистент към Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема:”Спинална анестезия на цезарово сечение: влияние на техниката на пункция 

върху честотата на постпункционно главоболие и неуспешен спинален блок” 

Научен ръководител: проф. д-р С. Георгиев, дм 

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение, СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология интензивно лечение  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Д. Зия –лекар-хирург към УМБАЛ „Св. Анна“  за зачисляване към Катедра по 

хирургия 

Тема:”Лапароскопско лечение на бенигнените заболявания на езофаго-гастралната 

връзка и диафрагмата” 

Научни ръководители: доц. д-р С. Тошев, дм и доц. д-р М. Радионов, дм 

База: Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

5.3.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

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

назначен на трудов договор, считано от 01.11.2019 г. 

 

5.4.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р К. Месечкова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок 

от две години поради излизане в отпуск по майчинство, считано от 01.12.2019 г.  

 

5.5.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Р. Димитрова – задочен докторант към Катедра по офталмология, за срок от 

една година, поради  необходимост от допълнителна статистическа обработка на 

получените данни и публикуване на статия с импакт фактор, считано от 14.04.2020 

г. 

- Д-р Д. Марков –докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по спешна 

медицина, за срок от една година, поради  необходимост от допълнителна 

статистическа обработка, считано от 16.11.2019 г. 

- Д-р М. Стойнова – редовен докторант към Катедра по ендокринология, за срок 

от една година, поради  необходимост от набиране на пациенти и допълнителна 

статистическа обработка, считано от 28.12.2019 г. 
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- Д-р Д. Миронова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

фармакология и токсикология, за срок от една година, поради  необходимост от 

завършване на необходимите изследвания, считано от 16.11.2019 г. 

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

една година, поради  необходимост от завършване и отчитане на проект „Млад 

изследовател 2019“, считано от 28.12.2019 г. 

 

5.6.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

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

ендокринология, считано от 18.06.2019 г.  

- Д-р А.-Петкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по спешна 

медицина, считано от 16.11.2019 г.  

 

5.7.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Д. Христова – задочен докторант към Катедрата по акушерство и гинекология от 

„Антропометрия и костна плътност при девойки в пубертетно-юношеска възраст в 

норма и различни нарушения на менструалната функция” на „Хормонален статус и 

костно здраве при девойки в пубертетно-юношеската възраст в норма и различни 

хипоменструални нарушения“. 

 

- С. Атемин – редовен докторант към Катедрата по мед. химия и биохимия от 

„Молекулярна диагностика на метаболитни заболявания” на „Молекулна диагностика 

на редки неврологични, офталмологични и метаболитни заболявания в контекста на 

съвременните генни и геномни технологии“. 

 

- М. Младенова – редовен докторант към Катедрата по мед. химия и биохимия от 

„Молекулярна диагностика на скелетни дисплазии” на „Молекулни основи на редки 

заболявания с нарушения в скелетната и съединителната тъкан“. 

 

- Д-р Б. Милев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по образна 

диагностика от „Магнитно-резонансна оценка на вариетети на интракраниалните 

венозни синуси и тромбози” на „Магнитен резонанс при венозни интракраниални  и 

югуларни вариетети и тромбози“. 

 

- Д-р А. Нанкова – задочен докторант към Катедрата по  ендокринология от 

„Епидемиологично проучване на базата на регистъра на болните със синдрома на 

Cushing” на „Оценка на терапевтичния подход и качеството на живот при пациенти със 

синдром на Кушинг“. 

 

- Д-р Т. Каменова – редовен докторант към Катедрата по  ендокринология от 

„Генотипно-фенотипни корелации при пациенти с феохромоцитом” на „Изследване на 

честотата на субклиничен хипералдостеронизъм сред пациенти с надбъбречни 

инциденталоми“. 

 

5.8.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:. 

- Във връзка с доклад от проф. д-р И. Литвиненко, дм,  и решение на Катедрен съвет на 

Катедра по педиатрия, се предлага д-р З. Тодорова, задочен докторант към Катедра по 

педиатрия с краен срок 08.02.2016 г., д-р Тодорова да бъде отчислена без право на 

защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и 
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просрочен законов срок. Научния ръководител на д-р Тодорова, доц. д-р Коприварова е 

пенсиониран преподавател. 

 

5.9.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

-  Д-р Н.-Цакова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия 

 

5.10.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

добра 

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

много добра 

- Д-р А. Ангелов, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

- Д-р Д. Пенчева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

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

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

много добра 

- Д-р Х. Пенчев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: добра 

 - Д-р Ц. Гатев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

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

много добра 

- Д-р И. Георгиева, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: 

много добра 

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

- Д-р Д. Кръстева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: добра 

- Д-р Николай Атанасов Гешев, редовен докторант към Катедра по акушерство и 

гинекология с оценка: добра 

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

оценка: добра 

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

оценка: добра 

 

5.11.Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на док. програми:  

- Във връзка с доклад на проф. д-р З. Каменов, дмн, ръководител на Катедра по 

вътрешни болести, се приема Доклад-самооценка по докторска програма „Вътрешни 

болести“ 

 

- Във връзка с доклад на проф. д-р И. Литвиненко, дм, ръководител на Катедра по 

педиатрия, се приема Доклад-самооценка по докторска програма „Педиатрия“ 

 

- Във връзка с доклад на акад. проф. д-р В. Митев, дмн, ръководител на Катедра по мед. 

химия и биохимия, се приема Доклад-самооценка по докторска програма „Молекулярна 

генетика“ 

 

-Във връзка с доклад на проф. д-р А. Николов, дм, ръководител на Катедра по 

акушерство и гинекология, се приема Доклад-самооценка по докторска програма 

„Неонатология“ 
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5.12.ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Е. Куртева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Имунология 

Катедра по клинична имунология 

Тема на дисертационния труд: „Нови имунологични показатели в диагностиката и 

патогенетични механизми при прогресивна системна склероза”. 

Дата на защитата: 03.10.2019 г. 

- Д-р В. Добриянова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Оториноларингология 

Катедра по УНГ болести 

Тема на дисертационния труд: „Клиничен подход за диагностициране и лечение на 

наследствена загуба на слуха”. 

Дата на защитата: 10.10.2019 г. 

- Д-р Н. Габровска. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести 

Катедра по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Сравнително проучване върху диагностичната стойност 

на съвременен гама-интерферонов тест , приложен в кръв и бронхоалвеоларен лаваж 

при деца, суспектни за туберкулоза”. 

Дата на защитата: 10.10.2019 г. 

 

5.13. - Зачисляване на д-р Ю. Петровска, гражданка на Република Северна  

Македония като докторант, съгл. чл. 5, ал.1 на ПМС №103/1993 г. през уч. 2019/20 г. в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина, докторска програма „Гастроентерология“ на тема „Хронични анални 

фисури – медикаментозно и хирургическо третиране“ с научен ръководител проф. д-р 

Б. Владимиров, дм в катедра по гастроентерология. 

 

6. РАЗНИ:  
- Преминаване на постоянен договор на асистенти 

- Избор на рецензенти на монография  

- Предложения за свободно-избираем курс за учебна 2019/2020 г. 

- Актуализирани учебни програми – Клиника  
- Промяна в учебния план от учебната 2020/2021 г. 

- Решения във връзка с патрнния празник на МУ 

 

По т. Разни ФС взе следните решения: 

6.1. 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 ръководителя на 

катедра по УНГ болести ФС реши с мнозинство да премине на постоянен 

трудов договор: 
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ас. д-р В. Добриянова, Катедра по УНГ болести, защитила дисертационен труд на 

10.11.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с  21 „да” от   21 

гласували. 

6.2. Проф. Танкова докладва предложения за рецензенти на монографии. 

ФС одобри: 

1. Проф. д-р П. Панчев, дмн  Доц. д-р К. Янев, дм за рецензенти на  монографичен 

труд  на тема «Робот-асистирана радикална простатектомия», автор доц. д-р М. 

Георгиев, дм от Катедра по урология на МФ. 

 

2. Проф. д-р К. Романски, дм, проф. д-р В. Хаджидеков, дм и доц. д-р В. 

Каракостов, дм на монография на тема  «Ендоваскуларно лечение на мозъчни 

аневризми» с автори доц. д-р С. Сираков, дм,  д-р А. Сираков, д-р М. Пенков, д-р 

К. Нинов, д-р Х. Христов, д-р К. Минкин, д-р Д. Монов, д-р Н. Лилянов, д-р Р. 

Райчев, с условието, че тази монография не може да се ползва за 

хабилитационен труд. 

 

6.3. ФС одобри за учебната 2019/2020 г. провеждане на свободно избираем курс  

на тема „Предприемачество. Иновации. Дигитализация“. 

 

6.4. ФС прие предложението на Деканския съвет и гласува с мнозинство  

актуализираните учебни програми по клиничните дисциплини. 

 

6.5. Във връзка с доклад на проф. Хаджидеков, ФС гласува с мнозинство  

предложението на Деканския съвет от следващата учебна 2020/2021 г. да се раздели 

дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология“ 

на два цикъла по 10 дни с два изпита, както следва: цикъл „Образна диагностика“ с 

изпит и цикъл „Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология“ с изпит.  
 
          6.6. ФС реши с мнозинство да се изпрати писмо до Ректора със следните 

решения: 

1. Да се възстанови честването на патронния празник на Медицински 

университет-София на 29-ти ноември – датата, на която е публикуван Указ № 21 

от цар Фердинанд /ДВ бр. 266/29.11.1917 г./ за откриване на Медицински 

факултет и съобразно решение на Академичния съвет от 20.11.2011 г. /протокол 

№ 5/; 

2. Датата е приета за начало на създаването на Медицински университет и 

29-ти ноември трябва да се отрази в Правилника за устройството и дейността на 

Медицински университет-София като официален празник. 

  
Протоколирал:                                 ДЕКАН:  

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

 

 
 


