
1 
 

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

 

 

 

 

  
 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 19.12.2019 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. Д-р С. Шумарова, 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 „Обща хирургия” в Катедра 

по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 

2. Д-р И. Фидошев 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 хирургия на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

3. Д-р П. Шахид 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

4. Д-р С. Гадева 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 сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

5. Д-р И. Димитрова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство 

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

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

специалност „Кардиология” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

6. Д-р С. Стойчева 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“; 

7. Д-р А. Дойчев 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“; 

8. Д-р Т. Самарджиев 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“; 

9. Д-р М. Чакова 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“; 

10.  Д-р С.-Грудкова 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“; 

11.  Д-р И. Маринова 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 
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специалност „Нефрология” в Катедра по нефрология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

12.  Д-р П. Мегеров 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 нефрология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

13.  Д-р А. Влахова 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

14.  Д-р А. Карамфилова 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 „Патологоанатомия и 

цитопатология” в Катедра по обща и кл. патология  на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

15.  Д-р Д. Желева 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

16.  Д-р И. Илиев 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

17.  Д-р Н. Терзиева 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

18.  Д-р Т.-Найденова 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 
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специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

19.  Д-р Я. Топалов 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

20.  Д-р В. Тихчев 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по 

обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“; 

21.  Д-р Т. 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 „Професионални болести” в Катедра по професионални 

болести  на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

ФС избра за уч. 2019/20 г.: 

- За  катедра по офталмология - За СДО и студентско обучение: 

упражнения на бълг. и англ. ез. и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до  

302 уч.ч.: 

1. Д-р М. Средкова 

 

- За катедра по обща медицина - За провеждане на преддипломен стаж 

общо за хоноруваните преподаватели 735 уч.ч на бълг. ез. : 

 О П Л: 

1.Д-р Н. Манолов – ДКЦ „Дружба“ 

2. Д-р В. Аговски – ДКЦ „Студентски град“ 

3. Д-р С. Ангелова  – ДКЦ „Студентски град“ 

4. Д-р М. Стойчева  – ДКЦ „Студентски град“ 

5. Д-р Д. Колева  – ДКЦ  „Дружба“ 

6. Д-р П. Петкова – ДКЦ „Александровска“ 

 

- За катедра по гастроентерология -  Считано от 02.01.2020 година за 

упражнения на бълг. и англ. ез. и участие в изпити по вътрешни болести на 

бълг. и англ. ез. до 377 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1.Д-р Р. Митова 
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2.Д-р Н. Кашукеева 

3.Д-р Е. – Лалева 

4.Д-р С. Чурчев 

5.Д-р Н. Колев  

 

 1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ  

- За Катедра по нефрология – трима главни асистенти   в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  професионално направление 

7.1.„Медицина”  по научна специалност „Нефрология“: един - на база 

УМБАЛ „Александровска“ и двама - на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“. 

- За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – един 

главен  асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина”по научна 

специалност “Кардиология“ на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

- За Катедра по фармакология и токсикология – един асистент в област на 

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

направление 7.1.„Медицина”по научна специалност “Фармакология“.  

- За Катедра по обща медицина – двама асистенти в област на висшето 

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

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

„Св. Анна“. 

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

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

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

„Александровска“.  

 

ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две 

места/ по ортопедия и травматология за нуждите на Катедрата по 

ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология 

към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, обнародван в ДВ бр. 81/15.10.2019 г. 

Комисията за преглед на документите е установила, че документите на: К. 

Патриков, дм (общ брой публикации – 9, с IF – 1, специалност -1, учебна 

натовареност – 84 т.) и П. Георгиев (общ брой публикации – 6, 

специалност-1, учебна натовареност – 231 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 Х. Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и травматология към 

МУ-София  
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Доц. д-р В. Алексиев, дм - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София  

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

София  

Външни членове 

Проф. д-р Д. Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р Н. Цачев, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

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

София  

Проф. д-р А. Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Технически сътрудник: ас. д-р Р. Кехайов. 

 

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

белодробни болести за нуждите на Катедрата по пропедевтика на 

вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ 

бр. 81/15.10.2019 г. Комисията за преглед на документите е установила, че 

документите на: Р. Билюков, дм (общ брой публикации – 14, специалност -

1, учебна натовареност – 685 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 О. Георгиев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София  

Проф. д-р Д. - Николова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София  

Доц. д-р В. Пенчева - Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София  

Външни членове 

Доц. д-р Д. – Вълкова, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р В. Димитров, дм - Катедра по алергология към МУ-София  

Доц. д-р Д. Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 

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

кардиология за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните 

болести на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 81/ 

15.10.2019 г. Комисията за преглед на документите е установила, че 

документите на: А. Иванов, дм (общ брой публикации – 6, специалност -2, 

учебна натовареност – 368 т.) отговарят на изискванията и критериите на 
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Приложение 4 на ПУРПНСЗАДМУ-София и се допуска до участие в 

конкурса.. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р О. Георгиев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София  

Доц. д-р В. - Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

към МУ-София  

Проф. д-р Д. - Лазарова, дм - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Ч. Шалганов, дм – Национална кардиологична болница 

Проф. д-р М. Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Резервен член 

Проф. д-р М. Григоров, дмн – МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ - 

Монтана 

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 

4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  по обща 

хирургия за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 81/15.10.2019 г. Комисията за 

преглед на документите е установила, че документите на доц. д-р К. 

Ангелов, дм (общ брой публикации(извън доцент) – 72(32), с IF(извън 

доцент) – 10(6), цитирания в чужди бази - 80, научни проекти -5, 

специалност – 1, защитили докторанти – 2, учебна натовареност – 1153 

т.(като доцент-500 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът 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-р Н. Владов, дмн – ВМА 

Технически сътрудник: ас. д-р Н. Хаят. 
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ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

на: 1.Д-р И. Мангъров, редовен докторант 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 И. Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Г. Стоянова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

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

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

5. Проф. д-р З. Кълвачев, дм – УМБАЛ „Надежда“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р П. Шумналиева, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София ; 

2. Проф. д-р Т. Шмилев, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, 

/външен член/ 

Технически сътрудник – А. Василева. 

Дата на защита: 01.04.2020 г. 

 

2.Д-р В. Карамфилова, редовен докторант към Катедра по вътрешните 

болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния 

състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 6, от които с 

импакт фактор – 4, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

София  

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

София  

3. Проф. д-р Ж. Геренова, дмн – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ 

– Стара Загора, /външен член/; 

4. Доц. д-р М. Симонова, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5. Проф. д-р И. Даскалова, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София  

2. Доц. д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен, /външен член/ 

Технически сътрудник – И. Димитрова. 

Дата на защита: 27.02.2020 г. 

 

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

вътрешните болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на 
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академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 

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

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р К. Карамфилов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Д. Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична имунология към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р И. Даскалов, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Тишева - 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. Доц. д-р Р. Иванова, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София; 

2. Проф. д-р И. Петров, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен 

член/ 

Технически сътрудник – И. Димитрова. 

Дата на защита: 27.04.2020 г. 

 

4.Д-р Б. Василева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

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

София; 

2. Проф. д-р Б. Делийска, дмн - Катедра по нефрология към МУ-София; 

3. Доц. д-р С. Стайкова, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р В. Тодоров, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 12.02.2020 г. 

 

5.Д-р Л. Северинова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по нефрология. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 

3, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Б. Делийска, дмн - Катедра по нефрология към МУ-София; 

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

3. Доц. д-р С. Стайкова, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р В. Тодоров, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

Технически сътрудник – С. Иванова. 

Дата на защита: 12.02.2020 г. 

 

«ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ»  

ФС реши: 

ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- А. Йорданова – редовен докторант към Катедра по имунология, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Изследване на показатели, свързани с патогенезата на автоимунни 

заболявания ” 

Научен ръководител: Проф. д-р Д. Кюркчиев, дмн  

База: Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 

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

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

- А. Орманджиева – редовен докторант към Катедра по имунология, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Имуномодулиране на раковите заболявания от HLA” 

Научен ръководител: Проф. М.-Шиварова, дм 

База: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, 

УМБАЛ "Александровска" 

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

информатика 
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Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

- Д-р Е. Николова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.54 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Вродени аномалии на отделителната система в периода на 

новороденото” 

Научен ръководител: Доц. д-р Р.  Георгиева, дм 

База: Клиника по детска нефрология и Клиника по неонатология, СБАЛДБ 

"Проф. д-р Ив. Митев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

-Д-р Т. Василев – редовен докторант към Катедра по педиатрия, във връзка 

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

г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.06 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Заболеваемост и клинични характеристики на захарния диабет в 

детската възраст” 

Научен ръководител: Доц. д-р Р. Христова, дм 

База: Клиника по ендокринология, диабет и генетика, СБАЛДБ "Проф. д-р 

Ив. Митев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р С. Симеонова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Характеристика на вродените аномалии на отделителната система, 

установени при скрининг на деца на 6-месечна възраст” 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Гайдарова, дм 

База: Клиника по нефрология, СБАЛДБ "Проф. д-р Ив. Митев" 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Б. Господинова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Клинико-генетична корелация при муковисцидоза ” 

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

База: Клиника по педиатрия, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Е. Чачи – задочен докторант към Катедра по педиатрия, във връзка с 

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

г. 

Докторска програма: Педиатрия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.89 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Фенотипове на бронхиалната астма в детската възраст” 

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

База: Клиника по педиатрия, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р С. Благоева – редовен докторант към Катедра по неврология, във 

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

2019/20 г. 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен  6.00 

Тема: „Клинико-генетични проучвания на вродените миотонии в 

България” 

Научни ръководители: проф. д-р И. Търнев, дмн и доц. д-р Т. Чамова, дм 

База: Клиника по неврология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА: 

- Д-р К. Колева – асистент към Катедра по фармакология и токсикология 

Тема:”Експериментални и регулаторни проучвания върху антидепресанти 

и опиоиди, предизвикващи серотонинов синдром” 

Научен ръководител: доц. д-р Р. Николов, дм 

Научен консултант: чл. кор. проф. д-р М. Власковска, дмн 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и 

химиотерапия) 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Шумкова – редовен докторант към Катедра по вътрешни 

болести, за срок от шест месеца, считано от 28.12.2019 г. 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

образна диагностика  

-  Д-р Л.-Северинова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по нефрология  

-  Д-р Б. Василева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

нефрология  

-  Д-р В. Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по физикална медицина и рехабилитация  

-  С.-Бъклова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по мед. 

химия и биохимия  

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

психология с оценка: много добра 

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

психология с оценка: много добра 

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

психология с оценка: добра 

- Д-р И. Мангъров, редовен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: 

много добра 

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

оценка: много добра 
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ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р М. Шахид. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Дерматология и венерология 

Катедра по дерматология и венерология 

Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти в диагностиката на 

дерматитис херпетиформис: клинични, имунофлуоресцентни, 

имуносерологични и имуногенетични проучвания”. 

Дата на защитата: 22.11.2019 г. 

 

Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма:  

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

Катедра по вътрешни болести, се приема Доклад-самооценка по докторска 

програма „Ревматология“ 

 

4.РАЗНИ 

  

Във връзка с предложение от катедра по медицинска химия и 

биохимия, ДС предлага и ФС приема следното допълнение в чл. 88, от 

ПУРПНСЗАДМУС:  

„Чл. 88: Средствата за рецензиране на дисертационния труд на 

докторантите на самостоятелна подготовка (членове на академичния 

състав на МУ-София и  такива привлечени на граждански договор-

хонорувани преподаватели) се обезпечават в рамките на средствата 

на собствените бюджети на структурните звена на МУ-София, а за 

докторантите от Медицински колеж „Й. Филаретова“, филиал – 

Враца и ЦЕОФВС – в рамките на собствените бюджети.“ 

 

 Протоколирал:                             Декан на МФ: 

 

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

                                                 

  

  
 

 


