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 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 13.02.2020 г. 

 

    

1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ КОНКУРСИ 

ФС ИЗБРА: 

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

гласа за заемане на академичната длъжност „професор” 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“ и гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували 

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

2.  Гл. ас. д-р К. Гроздев, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа за заемане на академичната длъжност „доцент” 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“ и гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували 

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

3. Ас. д-р А. Кръстанов, дм след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Урология” в Катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 

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

4. Ас. д-р В. Йотовски, дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Урология” в Катедра по урология на 

база УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували 

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

5. Ас. д-р К. Патриков, дм след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“ и гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани 

и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

6. Ас. д-р П. Георгиев, дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология” в Катедра 



по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и гласуване 

на ФС: 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на 

ФС; 

7. Ас. д-р А. Иванов, дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа 

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

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

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

пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ и 

гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

8. Д-р Р. Билюков , дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа за 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ и 

гласуване на ФС: 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

9. Д-р М. Влахова, дм след решение на научното жури със 5 положителни гласа за 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести” в Катедра по 

вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и гласуване на ФС: 25 “да“ 

от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

10. Д-р Д. Игнатова, дм  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 

„Психиатрия” в Катедра по психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ 

„Александровска“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

11. Д-р Р. Илиева 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 

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

ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

12. Д-р Д. Марков 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 

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

ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

13. Д-р П. Калайджиев 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 

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

ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

14. Д-р И. Инджов 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 

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

Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

15. Д-р А. Писанчев 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 26 

“да“ от 26 гласували членове на ФС; 

16. Д-р Б. Димитрова 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 

26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

17. Д-р И. Станков 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и гласуване на ФС: 26 

“да“ от 26 гласували членове на ФС; 

18. Д-р М. Лазаров 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и гласуване на ФС: 

26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

19.  Д-р В. Илиева 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база МБАЛББ „Света София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ 

от 26 гласували членове на ФС; 

20.  Д-р Н. Лилянов 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и гласуване на ФС: 26 

“да“ от 26 гласували членове на ФС; 

21.  Д-р А. Стратев 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и гласуване на ФС: 26 

“да“ от 26 гласували членове на ФС; 

22.  Д-р Л. Ковачева 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база СБАЛАГ „Майчин дом“ и гласуване на ФС: 26 “да“ 

от 26 гласували членове на ФС; 

23.  Д-р В. Станоев 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 



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

София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

24.  Д-р В. Василев 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 

„Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на 

ФС; 

25.  Д-р В. Димов 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 

„Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на 

ФС; 

26.  Д-р Б. Велев 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света 

София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

27.  Д-р С. Боев 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света 

София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

28.  Д-р В. Петров 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света 

София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

29.  Д-р А. Златев 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света 

София“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

30.  Д-р Д. Пенчева 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 

„Патофизиология” в Катедра по патофизиология и гласуване на ФС: 26 “да“ от 

26 гласували членове на ФС; 

31.  Д-р П. Кемилев 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 

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

и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

32.  Д-р П. Димков 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 

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

и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 



33.  Д-р С. Доков 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 

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

и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

34.  Д-р А. Илиев 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 

„Нефрология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“ 

и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

35.  К. Сергиева след издържан конкурсен изпит за заемане на академичната 

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

математика и информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически 

науки” и научната специалност „Медицинска физика” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и мед. онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

36.  К. Юзеир, дб 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 

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

гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

37.  Д-р С. Лесичкова 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 

„Имунология” в Катедра по кл. имунология на база УМБАЛ „Александровска“ и 

гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

38.  Д-р В. Колчаков 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 

„Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

39.  Д-р Л. Шемелекова 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 

„Вътрешни болести” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

40.  Д-р К. Бянов 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 

„Кардиология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

41. Д-р З. Васкова 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 

„Кардиология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

42.  Д-р М. Георгиев 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 



„Физиология на животните и човека” в Катедра по физиология и гласуване на 

ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС; 

43. Д-р Д. Пейчинов 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 

„Обща хирургия” в Катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 26 “да“ от 26 гласували членове на ФС. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

ФС избра за уч. 2019/20 г.: 

  

- За катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология - За 

упражнения на бълг. и англ. ез. до 100 уч.ч и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 100 

уч.ч – общо 200 уч.ч: 

1. Д-р Й. Палашев – считано от месец януари 2020 год. 

- За  катедра по медицинска химия и биохимия -  за упражнения по медицинска химия на 

англ. ез. и участие в изпити на англ. ез. до 180 ч., считано от 17.02.2020 г.: 

1.  Р. Алексова 

- За катедра по физикална медицина и рехабилитация - За упражнения на бълг. ез. и СДО 

до 280 уч.часа: 

1. Д-р М. Гаврилов – считано от месец февруари 2020 год. 

- За катедра по биология - Обучение на бълг. ез. – упражнения до 150 уч.ч и участие в 

изпити до 15 уч.ч., Обучение на англ. ез. – упражнения до 180 уч.ч. и участие в изпити 

до 35 уч.ч. Общо: до 380 уч.ч.: 

1. Н. Младенов – биолог – считано от летния семестър на уч. 2019/2020 год. 

- За катедра по образна диагностика-Считано от 13.02.2020г за упражнения на бълг. ез.-

Общо за групата – до 350 уч.ч: 

1. Д-р Б. Борисов – до 50 уч.ч. 

Д-р Л. Въжаров– до 100 уч.ч 

Д-р Н. Чернев – до 100 уч.ч 

Д-р П. Генов – до 100 уч.ч  

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

 

- За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология    –   в област 

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

7.1.„Медицина”: един професор и трима асистенти по научна специалност „Сърдечно-

съдова хирургия“ и един доцент по научна специалност „Кардиология“  на база УМБАЛ 

„Св. Екатерина“; 

-  За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология    –   

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

направление 7.1.„Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина“: двама 

асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

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

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

специалност „Нефрология“: един асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

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

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

специалност „Педиатрия“:  един асистент на база СБАЛДБ „Иван Митев“; 



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

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

специалност „Неврология“: един асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по медицинска физика и биофизика    –   в област на висшето 

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

направление 4.1.„Физически науки”  и научна специалност „Биофизика“: един доцент; 

- За Катедра по спешна медицина    –   в област на висшето образование 4. 

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

специалност „Урология“: един главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

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

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

специалност „Клинична лаборатория“: един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“.  

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

1. Проф. д-р Л. Митева, дм, Катедра по дерматология и венерология, родена на 

11.03.1955 г., за първи път, с   26 „да”  от  26 гласували. 

2. Проф. д-р Р. Стоилов, дм, Катедра по вътрешни болести, роден на 26.02.1954 г., 

за втори път, с  26 „да” от   26 гласували. 

3. Доц. д-р Р. Христова , дм, Катедра по педиатрия, родена на 25.04.1955 г., за 

първи път, с  26 „да” от   26 гласували. 

4. Проф. д-р Д. Младенов, дмн, Катедра по урология, роден на 22.05.1954 г., за 

втори път, с  26 „да” от   26 гласували. 

5. Проф. д-р Б. Слънчева, дм, Катедра по АГ, родена на 02.04.1955 г., за първи път, 

с  26 „да” от   26 гласували. 

 

3.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

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

медицина за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ 

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

документите установи, че документите на кандидата д-р А. Христов, дм (общ брой 

публикации – 5, извън „доктор“, специалност –1, учебна натовареност –276 т.) отговарят 

на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.   Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р В. Овчаров, дмн - ФОЗ към МУ-София  

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

София  

Външни членове 

Проф. д-р Ц. Празникова, дмн – Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда 

Проф. д-р А. Палов, дмн – пенсионер 

Доц. д-р П. Тимонов, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

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

София  

Доц. д-р В. Доков, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: С. Савова. 



 

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

белодробни болести за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база МБАЛББ 

„Света София“, обнародван в ДВ бр. 93/ 26.11.2019 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидатите: 

1. ас. д-р В. Миланов, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност –2, 

учебна натовареност –177 т.). 

2. ас. д-р Н. Янев, дм (общ брой публикации – 6, извън „доктор“, специалност – 1, учебна 

натовареност – 127, 5т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатите се допускат до участие в конкурса.   Състав на научно жури:. 

Вътрешни членове 

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

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

Външни членове 

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

Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив 

Резервен член 

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

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 

3.1.3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /четири места/ по 

педиатрия за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за база УМБАЛ „Царица 

Йоанна“ – ИСУЛ и трима за база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев, обнародван в ДВ бр. 

93/26.11.2019 г. . Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидатите: 

1. ас. д-р М. Ганева, дм (общ брой публикации – 5, извън „доктор“, специалност –2, 

учебна натовареност - 476 т.). 

2. ас. д-р М.Младенова, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност –1, 

учебна натовареност – 503т.). 

3. д-р Г. Тачева, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност –2, учебна 

натовареност - 580 т.). 

4. д-р И. Чакъров, дм (общ брой публикации – 15, извън „доктор“, специалност – 2, 

учебна натовареност – 94 т.).отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се допускат до участие в конкурса.   Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р И. Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Проф. д-р С. Стефанов, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Доц. д-р Е. Стефанова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм – МУ-Плевен  

Проф. д-р Анна Иванова Кънева – Ненчева, дм – НКБ - София 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: А. Василева.  

 

3.1.4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по физиотерапия, 

курортология и рехабилитация за нуждите на Катедрата по физикална медицина и 



рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

93/26.11.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р С. Радева, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност – 1, 

учебна натовареност – 237 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 Е. Гачев, дм - Катедра по клинична фармакология и терапия към МУ-София; 

Доц. д-р М. Желязкова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Е. Илиева, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив 

Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София 

Доц. д-р И. Такева – Здравкова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервен член: 

Проф. д-р П. Кинов, дмн - Катедра по клинична фармакология и терапия към МУ-София; 

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

 

3.1.5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по анатомия, 

хистология и цитология за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и 

ембриология, обнародван в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Комисията за преглед на документите 

установи, че документите на кандидата ас. д-р С. Станчев, дм (общ брой публикации – 

11, извън „доктор“, с IF – 3, специалност – 1, учебна натовареност – 439 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 Н. Лазаров, дмн - Катедра по анатомия, хистология и ембриология към МУ-

София  

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

София  

Външни членове 

Доц. д-р С. Делчев, дм - МУ-Пловдив 

Доц. д-р И. Стоянова, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Н. Димитров, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Резервни членове 

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

София  

Доц. д-р А. Балтаджиев, дм - МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: С. Савова. 

 

3.1.6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по анатомия, хистология 

и цитология за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, 

обнародван в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че 

документите на кандидата  гл. ас. д-р А. Дандов, дм (общ брой публикации – 25, с IF- 12, 

цитирания – 71, проекти - 4, специалност –1, учебна натовареност – 390 т.) отговарят на 

изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и  кандидатът се допуска до 

участие в конкурса.   Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р В. Овчаров, дмн - ФОЗ към МУ-София  

Проф. д-р Л. Славов, дм - Катедра по анатомия, хистология и ембриология към МУ-

София  



Външни членове 

Проф. д-р С. Сивков, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р А. Тончев, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р В. Стефовска, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Д. Сиврев, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Проф. д-р Д. Кадийски, дмн – БАН 

Резервни членове 

Доц. д-р А. Апостолов, дм - Катедра по съдебна медицина и деонтология към МУ-София  

Проф. д-р И. Коева, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: С. Савова. 

 

3.1.7.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по инфекциозни болести 

за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 81/15.10.2019 г. Комисията 

за преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. ас. д-р Н. Янчева - 

Петрова, дм (общ брой публикации – 39, с IF- 6, цитирания – 12, проекти - 4, специалност 

–2, учебна натовареност – 652 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и  кандидатът се допуска до участие в конкурса.   Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р А. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Проф. д-р В. Дойчева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София  

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

тропическа медицина към МУ-София – по решение на ДС и ФС, заменя Проф. д-р Р. 

Комитова, дм – МУ-Пловдив  

Външни членове 

Доц. д-р О. Бойкинова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Ц. Дойчинова, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Л. Върбанова, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Проф. д-р М. Близнакова, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

Доц. д-р Й. Минева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София  

Проф. д-р М. Въртигова, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: И. Целова. 

 

3.1.8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по анeстезиология и 

интензивно лечение за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение 

на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Комисията за 

преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. ас. д-р Д. Тобова , дм 

(общ брой публикации – 64, с IF- 4, цитирания – 49, проекти - 1, специалност – 1, учебна 

натовареност – 220 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 С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

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

София; 

Доц. д-р М. Желязкова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 



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

София; 

Външни членове 

Проф. д-р В. Платиканов, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Н. Младенов, дмн - Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда 

Доц. д-р С. Иванов, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Й. Ямакова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

Проф. д-р Х. Бозов, дм – Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

 

3.1.9. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по анeстезиология и 

интензивно лечение за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. гл. ас. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата д-р З. 

Цончев, дм (общ брой публикации – 34, с IF- 4, цитирания – 11, проекти - 2, специалност 

– 1, учебна натовареност – 110 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 С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

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

София; 

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

София; 

Доц. д-р Й. Ямакова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

Външни членове 

Проф. д-р Н. Младенов, дмн - Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда 

Проф. д-р Х. Бозов, дм – Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас 

Доц. д-р С. Иванов, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р М. Белитова - Желязкова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

Проф. д-р В. Платиканов, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

 

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

 

3.2.1. Д-р Р. Панчева, 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 – 3, 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. Проф. д-р Д. Лазарова, 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 М. Григоров, дмн – МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ - Монтана, 

/външен член/; 

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

Борис“ III, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Найденов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

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

Технически сътрудник – И. Атанасова. 

Дата на защита: 09.04.2020 г. 

 

3.2.2.Д-р В. Коритарова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

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

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София; 

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

МУ-София; 

3. Проф. д-р Е. Одисеева, дм – ВМА-София, /външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Младенов, дмн - Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, 

/външен член/ 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 04.06.2020 г. 

 

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

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /хирургични 

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

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р К. Ангелов, дм - Катедра по хирургия към МУ-София; 

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

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

/външен член/; 

4. Проф. д-р К. Драганов, дмн - Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, /външен 

член/ 

5. Доц. д-р А. Тонев, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р Н. Колев, дмн – МУ-Варна 

Технически сътрудник – доц. д-р М. Соколов. 

Дата на защита: 21.05.2020 г. 

 



3.2.4.Д-р М. Тюфекчиева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

епидемиология. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/биологични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р В. Дойчева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София  

2. Доц. д-р Й. Минева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София  

3. Проф. д-р Н. Корсун, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р И. Попиванов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р А. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

2. Проф. д-р Р. Константинов, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Павлова. 

Дата на защита: 27.04.2020 г. 

 

3.2.5.Д-р Д. Вълчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по белодробни 

болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/хирургични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

3. Проф. д-р А. Учиков, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Г. Куртева, дм – СБАЛО, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Новаков, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Д. Петков, дмн - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Р. Ненков, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

Дата на защита: 20.05.2020 г. 

 

3.2.6.Д-р В. Симова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална 

медицина и рехабилитация. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /биологични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с 

импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р А. Алексиев, дм - Катедра по физикална медицина и рехабилитация към 

МУ-София; 

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

МУ-София  

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

4. Доц. д-р И. Здравкова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

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

Резервни членове: 

1. Доц. д-р М. Дикова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. към 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация към МУ-София; 

2. Доц. д-р Ж. Колев, дм – СБПЛР „Любимец“, /външен член/ 



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

Дата на защита: 22.05.2020 г. 

 

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

 

3.3.1.Д-р М. Петрова, дм – Катедра по неврология. Заключение на комисията по текущо 

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

– 16, от които с импакт фактор – 5, цитирания – 64, кандидатът отговаря на изискванията 

на ПУРПНСЗАДМУ-София.  

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Д. Масларов, дмн – ФОЗ към МУ-София; 

3. Доц. д-р Н. Топалов, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

4. Проф. д-р И. Стайков, дмн – Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, /външен 

член/ 

5. Проф. д-р К. Генов, дмн – Втора градска болница, /външен член/; 

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

7. Доц. д-р И. Райчев, дм – Шуменски университет, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р П. Георгиев, дм – Филиал „ Проф. д-р Иван Митев“ -  Враца; 

2. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: З. Нанова. 

Дата на защита: 22.04.2020 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред «ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ» ФС реши: 

 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р С. Маркова – редовен докторант към Катедра по обща медицина, във връзка с 

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

Докторска програма: Обща медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Скрининг при артериална хипертония” 

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

База: УМБАЛ „Св. Анна“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Е. Кърджалийска – редовен докторант към Катедра по обща медицина, във връзка 

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

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.25 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Пулмонална хипертония при левостранно сърдечно заболяване – клинико-

инструментална характеристика” 

Научни  ръководители: Проф. д-р А. Постаджиян, дм и доц. д-р В. Велчев, дм 

База: УМБАЛ „Св. Анна“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 



Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р А. Герганова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

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

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

 Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Ендокринни аспекти на хирургичното лечение на затлъстяването” 

Научен ръководител: Проф. д-р З. Каменов, дмн 

База: Клиника по ендокринология, УМБАЛ"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р И. Петрова – 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 5.05 

Изпит по английски език: отличен  6.00 

Тема: „Корелация между ранни КТ белези на исхемично увреждане и неврологична 

дисфункция при остър исхемичен инсулт” 

Научни ръководители: Доц.д-р  Н. Топалов, дм и проф. д-р П. Стаменова, дмн 

База: УМБАЛНП "Св. Наум" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Р. Стоянова – редовен докторант към Катедра по клинична фармакология и терапия, 

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

Докторска програма: Хранене и диететика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.83 

Изпит по френски език: отличен  6.00 

Тема: „Оценка на нутритивен статус на хоспитализирани пациенти ” 

Научен ръководител: Доц. д-р Д. Попова, дм 

База: Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни 

нарушения, УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- М. Демирева– асистент към Катедра по биология 

Тема: ”Роля на NK клетки в имуноонкологията и при пациенти със спермоантитела” 

Научени ръководители: проф. д-р Д. Димитрова-Диканарова, дм и доц. д-р Ц. Дончева, 

дм 

База: Катедра по биология 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Имунология 



Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р З. Тодорова – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема:”Клинична и хормонална диагноза при момчета и юноши с гинекомастия” 

Научен ръководител: доц. д-р Е. Стефанова, дм 

База: Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 

Митев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р В. Петрова – лекар-невролог в Клиника по нервни болести към ВМА за зачисляване 

към Катедра по неврология 

Тема:”Магнитно-резонансно спектроскопски и невропсихологически характеристики на 

процеса на невродегенерация при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена 

склероза ” 

Научен ръководител: акад. проф. Л. Трайков, дмн 

База: Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- С. Атемин – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок 

от една година, поради необходимост от допълнително време за обработка и анализ 

на резултатите, считано от 17.03.2020 г. 

- Д-р И. Димитрова – редовен докторант към Катедра по ендокринология, за срок 

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

обработка на данните, считано от 02.03.2020 г. и промяна на темата от „Съвременни 

характеристики на диференцирания тиреоиден карцином“ на „Нови диагностични 

методи и терапевтичен подход при диференцирания тиреоиден карцином“. 

- Д-р Р. Русев – редовен докторант към Катедра по ендокринология, за срок от една 

година, поради необходимост от набиране на пациенти и статистическа обработка на 

данните, считано от 06.03.2020 г. 

- Д-р О. Бургазлиева – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от 

една година, поради необходимост от подбор на пациенти и техническо оформление 

на дисертацията, считано от 28.12.2019 г. 

- Д-р Ц. Асенов – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от една 

година, поради необходимост от набиране на пациенти и статистическа обработка на 

данните, считано от 28.12.2019 г. 

- Д-р Л. Досев – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок от 

шест месеца, поради необходимост от набиране на пациенти и статистическа 

обработка на данните, считано от 23.03.2020 г. 



- Д-р Г. Златанчева – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок 

от шест месеца, поради необходимост от набиране на пациенти и статистическа 

обработка на данните, считано от 23.03.2020 г. 

 

4.4.ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р А. Владимиров – редовен докторант към Катедра по педиатрия, който е назначен 

на трудов договор, считано от 01.01.2020 г. 

- Д-р С. Симеонова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, която е назначена на 

трудов договор, считано от 27.12.2019 г. 

 

4.5.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р А. Маркова, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, считано от 

11.02.2020 г.  

- Д-р А. Стратев, редовен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, считано от 24.03.2020 г.  

- Д-р Н. Трайкович, задочен докторант към Катедра по дерматология и венерология, 

считано от 21.12.2019 г.  

- Д-р Д. Бецинска, редовен докторант към Катедра по неврология, считано от 08.01.2020 

г.  

 

4.6.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Е. Николова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от 

една година поради сем. причини, считано от 01.02.2020 г.  

 

4.7.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Б. Хадра – редовен докторант към Катедрата по кл. имунология от „Индентифициране 

на нови имуногенетични маркери, свързани с процесите на стараене” на 

„Индентифициране на нови имуногенетични маркери, свързани с процесите на стареене 

и асоциирани неоплазии“. 

 

- Д-р Д. Колев – редовен докторант към Катедрата по неврохирургия от „Разширен 

трансбазален ендоскопски подход към туморите на черепната основа ” на „Хирургично 

лечение на базални менингиоми на предна черепна ямка“. 

 

4.8.СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

- Д-р Р. Димитрова – задочен докторант към Катедрата по офталмология, научният 

ръководител доц. д-р И. Танев, дм, да бъде заменен с проф. д-р И. Петкова, дм. Смяната 

се налага поради прекратяване на трудовите правоотношения на доц. д-р Танев, дм с МУ-

София. 

 

- Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедрата по офталмология, научният 

ръководител доц. д-р И. Танев, дм, да бъде заменен с доц. д-р А. Оскар, дм. Смяната се 

налага поради прекратяване на трудовите правоотношения на доц. д-р Танев, дм с МУ-

София. 

 

 

4.9.ИЗБОР НА НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ на: 

-  Д-р М. Маркова, задочен докторант към Катедрата по офталмология, предлага се за 

научен консултант  проф. д-р С. Недев, дм. 



 

4.10.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Н. Петрова, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

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

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

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

-Д-р Т. Каменова, редовен докторант към Катедра по ендокринология 

-Д-р И. Янкова, редовен докторант към Катедра по ендокринология 

 

4.11.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

-  Д-р В. Михайлова, редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология с 

оценка: много добра 

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

оценка: много добра 

-  Д-р Н. Паргов, задочен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология с 

оценка: много добра 

-  С. Атемин, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: много 

добра 

- З. Павлова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: много 

добра 

- Д-р И. Димитрова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

- Д-р П. Царкова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

- Д-р И. Янкова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

- Д-р Т. Каменова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

- Д-р А. Нанкова задочен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

-Д-р Т. Каменова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

-Д-р Р. Русев, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много добра 

-Д-р М. Стойнова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

 

4.12.ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Илиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анестезиология и интинзивно лечение 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Място на неинвазивната вентилация в лечението на 

болни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност”. 

Дата на защитата: 23.01.2020 г. 

 

- Д-р Ф. Оджаков. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Съдебна медицина 

Катедра по съдебна медицина и деонтология 



Тема на дисертационния труд: „Приложение на индивидуалните морфологични 

характеристики на човешките зъби при определяне на календарна възраст в 

съдебномедицинската практика”. 

Дата на защитата: 06.02.2020 г. 

 

4.13.ЗАЩИТИЛИ НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

- Д-р В. Решкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ревматология 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Клинични характеристики и невроендокринни промени 

при първична и вторична фибромиалгия”. 

Дата на защитата: 16.01.2020 г. 

 

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

програми:  

- Във връзка с доклад на проф. д-р О. Георгиев, дм, ръководител на Катедра по 

пропедевтика на вътрешните 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 „Неонатология“ 

 

5. РАЗНИ: 

По т. Разни: 

- ИЗБОР НА РЕЦЕНЗЕНТИ НА МОНОГРАФИЧЕН ТРУД: 

ФС избра следните рецензенти на: 

1. «Анестезиологичен мениджмънт при хирургия на тазобедрената става», автор 

доц. д-р М. Белитова, дм от Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Рецензенти: 

Проф. д-р С. Георгиев, дм 

Проф. Д-р П. Кинов, дмн 

 

2. «Диагностика на туберкулозата в детската възраст», автор доц. д-р С.  Велизарова, 

дм от Катедра по белодробни болести 

Рецензенти: 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм 

Проф. д-р О. Георгиев, дм 

Резервен член- доц. д-р Р. Петков, дм 

 

3. «Съдебно-психиатрични аспекти на психичната травма», автор д-р К. Куков,дпсн 

от Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Рецензенти: 

Проф. Р. Пешева,  СУ»Климент Охридски 

Доц. д-р В. Велинов, дм 

 

- ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ: 



- Във връзка с финансираните от МУ-София научноизследователски проекти 

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

области с високи постижения, Факултетният съвет реши: 

Медицински факултет да изплаща 100% от отпуснатата сума по проектите по 

СМН веднага след сключване на договора и превеждане на първите 50 % от 

Ректората по всички договори. 

 

- ФС гласува с мнозинство следното решение на Комисията за разпределение 

на средствата за закупуване на апаратура и пособия за учебно-

преподавателската дейност на 28 катедри на Медицински факултет при МУ-

София, съгласно Протокол № 9/10.02.2020 г.  за обща сума до 9 760 000 лева. 

Протоколът с приложението е неделима част от настоящия протокол. 

 

- Факултетният съвет приема  финансовия отчет на АСМБ за 2019 г. и реши в 

бюджета на Медицински Факултет за 2020 г. да бъде планирана сумата от 2 

3500 лв. за подпомагане на дейността на АСМБ. Приложение - АСМБ Отчет 

2019 г. 

 

- Деканският съвет предлага и Факултетният съвет гласува с мнозинство да се 

предостави целеви трансфер на Централната Медицинска Библиотека /ЦМБ/ 

в размер на 37 334, 15 лв. от средствата по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. „Специализация в здравеопазването“. 

Трансферът се предоставя за заплащане на абонаменти, необходими за 

теоретичното обучение на специализантите медици. 

 

- ФС реши и предлага на АС:  

1. Да се възстанови официалният празника на МФ на 29 ноември, датата на 

публикуване Указа за създаване на факултета през 1917 г. В програмата на 

честването да се връчват годишните награди на МФ за наука. 

2. Да присъди званието Doctor Honoris Causa на проф. Dirk Dressler от 

Медицински университет Хановер, Германия, по предложение на катедра по 

неврология.  

                       

-   КОНКУРС ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“- втора година 

ФС  прие актуализирани Правила за участие в ННП "Млади учени и  

постдокторанти" - втора година, изготвени от Комисията, назначена със заповед на 

Декана на МФ № 3Д-24/05.02.2020 г.   

Във връзка със спецификата на обучение по клиничните дисциплини в 

Медицински факултет на МУ-София - клиничните преподаватели (участници в 

програмата) са назначени на основен трудов договор в университетска болница и на 

допълнителен /0.25/ трудов договор в МУ-София, Факултетният съвет ПРЕДЛАГА, 

аналогично на изминалата първа година на програмата, тези преподаватели да бъдат 

назначени на 2 часа по програмата, като са спазени разпоредбите на КТ. За всички други 



участници ще бъде приложено новото изискване на програмата – млади учени и 

постдокторанти да бъдат назначавани на не по-малко на 4 часа. 

  

 1. Модул „Млади учени“ – изискване за участие в програмата - до 10 години след 

завършване на първото висше образование (към 01.09.2020 г) : 

- 43 кандидати - 25 участници от първата година и 18 нови кандидати: 41 класирани 

(от 23 катедри): 3 новозавършили лекари, 22 асистенти, 18 редовни докторанти, 6 

задочни докторанти 

2 отпаднали: 1 – получил стипендия по 90 ПМС, 1 – предстои защита на дисертационен 

труд след 1-3 месеца,  

- Заплащане: 1000 лв./месечно - при липса на трудов договор; 

500 лв./месечно - асистенти, докторанти, специалисти  

 

2. Модул „Постдокторанти“- изискване за участие в програмата - До 5 години след 

защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ (към 01.09.2020 г.) 

Комисията реши да стимулира преподаватели и специалисти, които имат трудов договор 

с МФ на МУ-София да развиват научно-изследователската си дейност: 

- 32 кандидати – 18 участници от първата година и 14 нови кандидати: 28 класирани 

(от 16 катедри): 14 асистенти, 9 главни асистенти, 7 специалисти. Четирима от 

допуснатите кандидати /3-ма преподаватели и 1 биолог/ да се назначат за период от  6-7 

месеца до датата, до която отговарят на условието за постдокторант. 

4 отпаднали: 1 – непълни документи, 3 – повече от 5 години след ОНС „доктор“ към 

01.09.2020 г. 

- Заплащане: 550 лв./месечно. 

Общо допуснати до участие в ННП „Млади учени и постдокторанти“ - 69. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА в учебния план за учебна 2020/2021 г.: 

- ФС реши и предлага  на АС редуциране на броя академични часове по 

дисциплината „Български език за чуждестранни студенти“  и промяна в учебния 

план за уч. 2020/21 г.,  както следва:  

                           1-ви курс от 240-180 академични часа 

                           2-ри курс от 180-120 академични часа 

  

  

Протоколирал:                                 ДЕКАН на МФ: 

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

 

 

 


