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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 31.03.2020 г. 

 

    

1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ КОНКУРСИ 

 

1.1. ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

1. Доц. д-р Р. Гергова, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” 

и научната специалност „Микробиология” в Катедра по медицинска микробиология и 

гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС;  

2. Доц. д-р Р.-Давидкова, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” 

и научната специалност „Микробиология” в Катедра по медицинска микробиология  и 

гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

3. Доц. д-р Т. Стратева, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” 

и научната специалност „Микробиология” в Катедра по медицинска микробиология и 

гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

4. Доц. А. Йорданова, дб след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висшето 

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

направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия” в Катедра по 

медицинска химия и биохимия и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани 

и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

5. Гл. ас. д-р Р. Робева, 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 „Ендокринология” в Катедра по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. 

Иван Пенчев“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ 

членове на ФС; 

6. Ас. д-р А. Христов, 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 „Съдебна медицина” в Катедра по съдебна медицина и деонтология на база 

УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с 

ОНС „доктор“ членове на ФС; 
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7. Ас. д-р В. Миланов, 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 белодробни болести на база МБАЛББ 

„Св. София“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ 

членове на ФС; 

8. Ас. д-р Н. Янев, 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 белодробни болести на база МБАЛББ 

„Св. София“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ 

членове на ФС; 

9. Д-р С. Радева, 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в Катедра по физикална 

медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 

23 „да“ от 23 гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

10. Д-р М. Петрова 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: 23 „да“ от 23 гласували членове на ФС; 

11.  Д-р Й. Палашев 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 „Нуклеарна 

медицина” в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували членове на ФС; 

12. Д-р М. Милушев 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 „Урология” в 

Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 

гласували членове на ФС; 

13. Д-р Г. Иванов 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 „Урология” в 

Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 

гласували членове на ФС; 

14. К. Камeнова, дб след издържан конкурсен изпит  за заемане на академичната длъжност 

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

информатика”, по професионално направление 4.3. Биологически науки” и научната 

специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично 

активни вещества” в Катедра по мед. химия и биохимия“ и гласуване на ФС: 23 „да“ от 

23 гласували членове на ФС; 

15. Д-р Е. Начев 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 „Ендокринология” 

в Катедра по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев “ и гласуване на ФС: 23 

„да“ от 23 гласували членове на ФС; 

16. Д-р Т. 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 „Нефрология” в 
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Катедра по нефрология на база УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ“ и гласуване на ФС: 23 

„да“ от 23 гласували членове на ФС; 

17. д-р С. Йовинска 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 

„Фармакология/вкл. фармакокинетика и химиотерапия/” в Катедра по фармакология и 

токсикология и гласуване на ФС: 23 „да“ от 23 гласували членове на ФС. 

 

1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

 ФС избира за уч. 2019/20 г., след отмяна на извънредното положение и възстановяване на 

присъствените занятия в МУ-София: 

- За  катедра по фармакология и токсикология – от летния семестър    учебната 

2019/2020 година проф. д-р Н. Бояджиева – за упражнения до 45 уч.ч. на бълг. ез. и до 45 уч.ч. на 

англ. ез. 

- За  катедра по клинична имунология - за допълнителни учебни часове  

по клинична имунология преподаване в III курс на хонорувания преподавател д-р Н. Гешева (ФС 

№35/17.10.2019 г.) до 55 уч. ч. упражнения на  бълг. ез.  и до 30 уч. ч. упражнения на  англ. ез. 

- За катедрата по клинична фармакология - считано от месец март 2020 г. – д-р Н. 

Конова, д-р И. Греченлиев и д-р А. Костова – за упражнения на  бълг. и англ. ез. и участие 

в изпити до 274 уч .ч. на преподавател; 

- За Катедрата по вътрешни болести - от клиника по кардиология – д-р  

Н. Милева, д-р С. Куртев и д-р К. Стоянова – за упражнения на бълг. и англ. ез. и участие в изпити 

до 336 уч.ч. на преподавател; 

- За катедра по обща и оперативна хирургия - от летния семестър на  

учебната 2019/2020 година –д-р Л. Симонова за упражнения и изпити на  бълг. и англ. ез. до 545 

уч. часа; 

- За катедра по неврология - от летния семестър на  

учебната 2019/2020 година –д-р С. Скелина за упражнения и изпити на  бълг. и англ. ез. до 293 ч. 

 

ФС реши за катедра по хирургия да бъдат сключени допълнителни  граждански договори за 

проведени упражнения с чуждестранни студенти със следните хонорувани преподаватели 

/избрани на ФС на 17.10.19 г./- д-р Н. Петрова -35 уч. часа, д-р С. Шумарова-35 уч. часа и д-р К. 

Пирински- 9 уч. часа. 

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

ФС реши да предложи на АС: 

2.1.  Проф. д-р Е. Воденичаров , дм /катедра по хигиена/ роден на 19.08.1954 г. за втори път 

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

2.2. Проф. д-р З. Коларов, дмн /катедра по вътрешни болести/ роден н 12.05.1954 г. за втори 

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

2.3. Проф. д-р З. Спасова,дм  /катедра по  вътрешни болести/ родена на 12.09.1954 г. за втори 

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

2.4. Проф. О. Георгиев, дм , /КПВБ/ роден на 21.10.1953 г. за трети път с 23 “да“, 0 “не“ и 0 

“бели“ бюлетини от 23 гласували членове на ФС. 

2.5. Проф. д-р Н. Лазаров, дм /катедра по анатомия, хистология и ембриология/ роден на 

31.05.1955 г. за първи път с 22 “да“, 1 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 23 гласували членове 

на ФС. 
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2.6. Проф. д-р Д. Свинаров,дмн /катедра по клинична лаборатория/ роден на 04.06.1954 г. за 

втори път с 23 “да“, 0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 23 гласували членове на ФС. 

2.7. Доц. д-р П. Узунова, дм /катедра по медицинска физика и биофизика / родена на 

09.07.1953 г. за трети път /съгл. § 11 на ЗВО (Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г.)/   с 22 “да“, 1 

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

2.8. Доц. д-р С. Велизарова, дм /катедра по белодробни болести/ родена на 28.04.1953 г. за 

трети път /съгл. § 11 на ЗВО (Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г.)/ с 23“да“, 0 “не“ и 0 “бели“ 

бюлетини от 23 гласували членове на ФС. 

По трета точка  ФС избира: 

 

ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по фармакология /вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия/ за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология, 

обнародван в ДВ бр. 98/ 13.12.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че 

документите на кандидата ас. д-р М. Христов, дм (общ брой публикации – 52 с ИФ (извън 

„доктор“), специалност – 1, учебна натовареност – 760 т.) отговарят на изискванията и 

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

Вътрешни членове 

Доц. д-р Р. Николов, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Проф. д-р К. Якимова, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

фармакология и токсикология към МУ-София  

Проф. д-р С. Сурчева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р И. Белчева, дмн – пенсионер 

Проф. д-р Д. - Спасова, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

Проф. д-р М. Власковска, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

фармакология и токсикология към МУ-София  

Доц. д-р Г. - Ставрева, дм – МУ-Плевен 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

 

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

нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ 

бр. 98/13.12.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата 

ас. д-р Я. Асьов, дм (общ брой публикации – 53 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 256 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът се допуска до участие в конкурса.    
Вътрешни членове 

Проф. д-р З. Каменов, дмн – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

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

Външни членове 

Доц. д-р К. - Ананиева, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Ж. Геренова, дмн - Тракийски Университет – Стара Загора 

Проф. д-р И. Даскалова, дмн – ВМА-София 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

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

Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 
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98/13.12.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. 

ас. д-р А. Гатева , дм (общ брой публикации –  40, с IF – 22, цитирания в чужди бази данни - 174, 

научни проекти 20, специалност – 1, учебна натовареност – 319 т., като гл. ас. 500)  отговарят на 

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

конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р З. Каменов, дмн – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

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

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

Външни членове 

Доц. д-р К. - Ананиева, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Ж. Геренова, дмн - Тракийски Университет – Стара Загора 

Проф. д-р И. Даскалова, дмн – ВМА-София 

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

Резервни членове 

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

Проф. д-р К. Христозов, дмн – УМБАЛ „Света Марина“ - Варна 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

1.А. Трифонова, задочен докторант към Катедра по медицинска микробиология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на академичния състав /биологични специалности/: общ брой 

публикации – 7, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

3. Проф. д-р Е. Савов, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Христова, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Проф. д-р Е. Кьолеян - Христова, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Доц. д-р С. Димов, дб – СУ „ Св. Климент Охридски“, /външен член/ 

Технически сътрудник – В. Паскова. 

Дата на защита: 11.05.2020 г. 

 

 

ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

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

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

4. Доц. д-р М. - Шакола, дм – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р В. Стоянова , дм – МУ-Пловдив, /външен член/ 

Технически сътрудник – А. Василева. 
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Дата на защита: 19.06.2020 г. 

  

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

 

ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Е. Найденов – лекар в Клиника по неврохирургия към УМБАЛ «Св. Иван Рилски» за 

зачисляване към Катедра по неврохиругия 

Тема:”Прогностични фактори при болни с новодиагностициран мултиформен глиобластом ” 

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

База: Клиника по неврохирургия към УМБАЛ «Св. Иван Рилски»  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неврохирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на докторанта.  

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Т. Станкова – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнително време за обработка на получените клинични  

резултати, считано от 02.03.2020 г. 

- Д-р Д. Кръстева – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок от една година, 

поради необходимост от финализиране на обработката и обобщаване на получените резултати, 

както и осъществяване на необходимите публикации, считано от 17.03.2020 г. 

- Д-р К. Темелкова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от една година, поради 

необходимост от набиране на достатъчен брой пациенти и проследяването им, считано от 

17.03.2020 г. 

- Р. Божилова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от една година, 

поради необходимост от завършена на експерименталната дейност, статистическо обработване 

на получените резултати и подготвяне на статия, считано от 17.03.2020 г. 

- Д-р Радоил Здравков Симеонов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и 

травматология, за срок от една година, за довършване на дисертационния труд, считано от 

02.03.2020 г. 

- Д-р Н. Йорданов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнително време за обработка на получените клинични  

резултати, считано от 06.03.2020 г. 

- Д-р Т. Михалова - задочен докторант към Катедра по белодробни болести, за срок от една 

година, за статистическа обработка на данните за дисертационния труд, считано от 24.03.2020 г. 

  

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р П. Николова, редовен докторант към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. 

онкология, считано от 15.02.2020 г.  

- М. Младенова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, считано от 17.03.2020 

г.  

- Д-р А. Арабаджиев, редовен докторант към Катедра по хирургия, считано от 24.03.2020 г.  

- Д-р П. Хубенова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно лечение, 

считано от 25.02.2020 г.  

- Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедра по офталмология, считано от 30.03.2020 г. 

- В. Петкова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, считано от 23.03.2020 г.  

- Д-р Д. Колев, редовен докторант към Катедра по неврохирургия, считано от 23.03.2020 г. 

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 
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- Д-р Славина Руменова Котова-Георгиева – редовен докторант към Катедра по урология, за срок 

от две години поради отпуск по бременност и майчинство, считано от 01.03.2020 г.  

 

ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р А. Маркова – задочен докторант към Катедрата по вътрешни болести от „Сърдечно-съдов 

риск при захарен диабет тип 2 и предиабет” на „Роля на биохимичните маркери и калкулатори за 

сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2“. 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

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

- П. Ангелова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия 

-  Д-р Р. Батова, докторант  на самостоятелна подготовка към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение 

-А. Орманджиева, редовен докторант към Катедра по кл. имунология 

-Д-р П. Николова, редовен докторант към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. 

онкология 

- Д-р Н. Куртелова, задочен докторант към Катедра по белодробни болести 

-  Д-р К. Сиракова, докторант  на самостоятелна подготовка към Катедра по образна диагностика 

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

-  Д-р М.-Демирева, докторант  на самостоятелна подготовка към Катедра по биология 

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Н. Куртелова, задочен докторант към Катедра по белодробни болести с оценка: много добра 

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

много добра 

-  Д-р В. Хайкин, задочен докторант към Катедра по офталмология с оценка: добра 

- Д-р Д. Йорданова, редовен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: много добра 

- Д-р Т. Делчев, задочен докторант към Катедра по педиатрия с оценка: много добра 

- Д-р Х. Вълков, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: добра 

- Д-р Т. Ангелов, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: добра 

- Д-р Т. Комитова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: много добра 

- Д-р К. Герджикова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: много добра 

- Д-р С. Ушева, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: добра 

- Д-р В. Спасова, задочен докторант към Катедра по мед. генетика с оценка: много добра 

- Д-р Любомир Тошев Балабански, задочен докторант към Катедра по мед. генетика с оценка: 

много добра 

 

ОТЛАГАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на чуждестранен докторант: 

- Д-р Ю. Петровска – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок от три 

месеца, поради заболяване на баща й, предлага се да се видоизмени Заповедта за зачисляване в 

частта й: „считано от“, като се промени датата от „01.03.2020 г.“ на „01.06.2020 г.“ 

 

ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД на докторант на самостоятелна подготовка, съгл. чл. 88 от 

ПУРПНСЗАДМУС 

-Във връзка с доклад на  Проф. д-р К. Ангелов, научен ръководител на д-р И. Фидошев, докторант 

на самостоятелна подготовка към Катедра по хирургия, относно назначаването на д-р Фидошев 

за асистент към Катедра по хирургия на Медицински факултет (Решение на ФС 37/ 19.12.2019 

г.),  предлага се да се видоизмени Заповедта за зачисляване в частта й: Средствата за 

финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, както и неговата 

защита са за сметка на Медицински факултет, съгл. чл. 88  от ПУРПНСЗАДМУС. 

 



 

8 
 

ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Б. Василева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология 

Катедра по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Морфологични и лабораторни особености при пациенти със 

захарен диабет и хронично бъбречно заболяване”. 

Дата на защитата: 12.02.2020 г. 

- Д-р Л.  Северинова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология 

Катедра по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Клинични аспекти на ВК вирусните инфекции при бъбречно 

трансплантирани пациенти”. 

Дата на защитата: 12.02.2020 г. 

- Д-р С. Славов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по АГ 

Тема на дисертационния труд: „Акушерски проблеми през втората половина на бременността и 

раждането при едноплодни бремености след Ин витро фертилизация”. 

Дата на защитата: 10.02.2020 г. 

- Д-р С. Комитски. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия 

Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Пластично покриване на проблемни дефекти при злокачествени 

и доброкачествени образувания на кожата”. 

Дата на защитата: 21.02.2020 г. 

- Д-р М. Христова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема на дисертационния труд: „Фактори за променен терапевтичен отговор при лечение на 

артериална хипертония с РАС-блокери”. 

Дата на защитата: 26.02.2020 г. 

- Д-р В. Карамфилова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Вътрешни болести 

Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Нови биохимични и генетични маркери при неалкохолна 

стеатозна болест със затлъстяване и предиабет”. 

Дата на защитата: 27.02.2020 г. 

- Д-р Д. Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести 

Катедра по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Фенотипизиране на бронхиалната астма”. 

Дата на защитата: 26.02.2020 г. 

- Д-р П. Радулова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1 

Докторска програма: Неонатология 
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Катедра по АГ 

Тема на дисертационния труд: „Терапевтичен подход при приложението на 

инхалаторен азотен окис в неонаталния период”. 

Дата на защитата: 17.03.2020 г. 

  

5.РАЗНИ 

 

5.1. Във връзка с оптимизиране на Учебния план по специалността „Медицина“ по 

предложение на Деканския съвет Факултетният съвет приема следните промени в Учебния план 

от учебната 2020/21 г.: 

 

1. Дисциплината „Биостатистика и медицинска информатика“, която се изучава във II курс с 

хорариум 45 учебни часа и 2,3 кредита не е задължителна по Наредбата за единни държавни 

изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“, на ОКС 

„Магистър“, приета с ПМС 245/2005 година. 

 

2. Предлагаме да отпадне от учебната програма изучаването на медицинска информатика с 

хорариум 20 учебни часа. Програмата може да бъде пренасочена към свободно-избираеми 

модули/курсове. 

 

3. Програмата по биостатистика е с хорариум 25 учебни часа и не може да остане като 

самостоятелна дисциплина, тъй като в действащия учебен план не се изучава дисциплина с 

хорариум по-малък от 30 учебни часа. 

 

2.Дисциплината „Социална медицина“, която се изучава във II курс с хорариум 105 учебни часа 
и 5,2 кредита е задължителна съгласно Наредбата за ЕДИ, но като дисциплина „Социална 

медицина с медицинска етика“ и хорариум 120 учебни часа. Съгласно действащия учебен план 

дисциплината „Медицинска етика“ се изучава в I семестър с хорариум 30 учебни часа. 

 

3.В тази връзка предлагаме учебната програма по дисциплината „Социална медицина“ да се 

преструктурира до минималните единни държавни изисквания – 90 учебни часа. 

 

Да се обедини преподаването по социална медицина и биостатистика в една дисциплина 

„Социална медицина с биостатистика“ с общ хорариум 120 учебни часа, 6,5 кредита и общ 

изпит в IV семестър по „Социална медицина с биостатистика“. 

 

Разпределение на учебните занятия в Учебния план: 

 

 

 

 

Д И С Ц И П Л И Н А 

Изпи

ти  

в 

семес

тър 

ЧАСОВЕ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

СЕМЕСТРИ 

Общо 
Лекци

и 

Упра

ж 

нени

я 

I II III IV V VI 

Социална медицина с 

биостатистика III, 

IV 
120 60 60 -- -- 2/2 2/2 -- -- 

 

 

5.2. ФС предлага на АС да разреши обявяване на следните конкурси: 
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- За Катедра по алергология - двама асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Имунопатология и алергология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

-  - За Катедрата по психиатрия и медицинска психология – един асистент в област 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

- За Катедра по Патофизиология – един асистент в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Патофизиология”; 

- За Катедра по вътрешни болести - един професор в област на висшето образование 

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

научната специалност „Кардиология” на база  Клиниката по кардиология на УМБАЛ 

„Александровска“. 

- За Катедрата по физиология  – двама асистенти в област на висшето образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Физиология на животните и 

човека”; 

- За Катедрата по медицинска физика и биофизика  – един главен  асистент в област 

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

професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност 

„Биофизика” ; 

- За Катедрата по белодробни болести – един доцент в област на висшето образование 

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

научната специалност „Гръдна хирургия” на база СБАЛББ „Св. София“; 

- За Катедрата по медицинска микробиология – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Микробиология”; 

- За Катедрата по хигиена – двама главни асистенти в област на висшето образование 

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

за научната специалност „Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)” и един – за научна специалност „Хранене и диететика“; 

- За Катедрата по дерматология и венерология – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедрата по неврология – един главен асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

5.3. ФС реши да приеме предложението на Катедрата по медицинска микробиология, 

одобрено от Деканския съвет за извършване платени микробиологични изследвания на 

приходящи пациенти.  

Предложеният ценоразпис, приет от ФС, е неделима част от настоящия протокол. 

 

5.4. Във връзка с организирането и регистрирането в сектор „СДО” на продължаващото 

обучение на специалисти с висше медицинско и немедицинско образование, работещи в 

системата на здравеопазването Факултетният съвет реши и предлага на и Академичния 

съвет  таксите за обучение, които да бъдат включени в План-разписанието за 2021 г. 

/Раздел XVІІ, т. 21 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 г./. 
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Към настоящия момент няма постъпили предложения за промяна в актуалните такси и те 

са както следва:   

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 

лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. 

на учебен ден 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави от 

Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за 

чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на 

учебен ден 
- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от 

Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за 

чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на 

учебен ден.  

 

  

Протоколирал:                                                  Декан на МФ: 

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

 

 


