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Утвърждавам:  

Декан на МФ – проф. Д. Буланов  

 

 
 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 24-25.03.2022 г. 

 

  

 

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:   
 

ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

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

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” в Катедра по 

фармакология и токсикология с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с 

ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

2. Доц. д-р П. Гатева, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа 

и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” в Катедра по 

фармакология и токсикология с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с 

ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

3. Гл.ас. д-р Е. Попов, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа 

и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

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

ИСУЛ“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове 

на ФС; 

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

и мнозинство при гласуването на ФС 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 

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

„Александровска“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

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

и мнозинство при гласуването на ФС 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 „Обща 

хирургия” в Катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ от 

33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 
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6. Ас. д-р С. Шумарова, дм след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 „Обща 

хирургия” в Катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ от 

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

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

и мнозинство при гласуването на ФС 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 

„Ревматология” в Катедра по ревматология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 

33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

8. Д-р Ц. Гатев след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването на 

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

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

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

вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“ с 34 “да“ от 34 гласували 

членове на ФС; 

9. Д-р В. 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 „Анатомия, хистология и цитология” в 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология с 34 “да“ от 34 гласували 

членове на ФС; 

10. Д-р М. Ангелов след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” в 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология с 34 “да“ от 34 гласували 

членове на ФС; 

11. Д-р Д. Христова 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 СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ с 34 “да“ от 34 гласували членове на ФС; 

12. Д-р П. 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 „Патофизиология” в Катедра по 

физиология и патофизиология, Сектор „Патофизиология“ с 34 “да“ от 34 

гласували членове на ФС. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2021/2022 г. 

ФС избра: 

 

- За катедра по ортопедия и травматология -  За преподаване по СДО и 

лекции на студенти на бълг. език – 102 уч. ч. общо за групата преподаватели : 

1.  Проф. д-р Д. Малушев 

2. Доц. д-р М. Рашков 

3. Проф. д-р А. Балтов 



 

 

3 

 

4. Доц. д-р К. Узунов 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:   

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

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

специалност „Ендокринология“ на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“; 

- За Катедра по акушерство и гинекология –един главен асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология“ на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

 - За Катедра по психиатрия и мед. 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 физикална медицина и рехабилитация– един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и 

рехабилитация“ на база УМБАЛ „Св. Анна“; 

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

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

специалност „Нефрология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 

По т.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ФС 

взе следните решения / след проведено тайно гласуване на 25.03.2022 г./: 

ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на Проф. д-р Д. Петрова, дмн, /Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести/ родена на 11.04.1957 г. за първи път за три 

години с 23 “да“,   3 “не“ и  0 “бяла“  бюлетини от  26 гласували членове на ФС. 

 

По т. 3. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 
ФС реши следното: 

3.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 7/25.01.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Доц. д-р Т. Чамова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р К. Генов, дмн - пенсионер 

Проф. д-р И. Петров, дмн - пенсионер 

Доц. д-р В. Гергелчева, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Проф. д-р В. Чамова, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

неврология към МУ-София; 

Доц. д-р И. Райчев, дм – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: д-р М. Караджова. 
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3.1.2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по неврология 

за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, обнародван 

в ДВ бр. 7/25.01.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Ю. Петрова, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

Външни членове 

Доц. д-р И. Райчев, дм - пенсионер 

Проф. д-р П. Стаменова, дмн - пенсионер 

Проф. д-р С. Янчева, дмн - пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р М. Миланова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

Проф. д-р К. Генов, дмн – пенсионер – външен член 

Технически сътрудник: д-р М. Караджова. 

 
3.1.3. 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. 17/ 01.03.2022 г. Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р Р. Николов, дм – 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. Костадинова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р С. Кузманова, дмн – МУ-Варна 

Доц. д-р Г. Ставрева, дм - МУ-Плевен 

Резервни членове 

Доц. д-р П. Гатева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

Доц. д-р Д. Делев, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

 
3.1.4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по вътрешни болести 

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

към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 7/ 25.01.2022 г. Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

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

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

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

Доц. д-р Р. Иванова, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Б. Георгиев, дм - НКБ 

Доц. д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р М. Радичева, дм – Тракийски университет – Стара Загора; 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: И. Димитрова. 
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3.1.5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по вътрешни болести 

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

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 7/ 25.01.2022 г. Състав на научно 

жури: 

Вътрешни членове 

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

Доц. д-р А. Кундурджиев, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

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

Външни членове 

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

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

Проф. д-р В. Тодоров, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“ 

Резервни членове 

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

Проф. д-р С. Владева, дм – Тракийски университет – Стара Загора; 

Доц. д-р Ю. Ананиев, дм – Тракийски университет – Стара Загора; 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

3.1.6.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по акушерство и 

гинекология за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 7/ 25.01.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р А. Николов, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

Проф. д-р И. Костов, дмн – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

Доц. д-р Б. Маринов, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

акушерство и гинекология към МУ-София 

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

Външни членове 

Проф. д-р Е.. Димитракова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р С. Ковачев, дмн  – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Н. Василев, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Проф. д-р А. Савов, дб – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

Проф. д-р Я. Корновски, дмн – МУ-Варна 

Технически сътрудник: М. Тодорова. 

 

3.1.7.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по анатомия, 

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

ембриология, обнародван в ДВ бр. 7/25.01.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Н. Лазаров, дмн – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към 

МУ-София 

Доц. д-р Д. Кръстев, дм – МК „Йорданка Филаретова“ 

Външни членове 

Проф. д-р Д. Кадийски, дмн – БАН 

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; 
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Резервни членове 

Доц. д-р А. Дандов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към МУ-

София 

Проф. д-р И. Коева, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: С. Савова. 

 

3.2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

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

токсикология, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на академичния състав /медико-биологични специалности/: общ брой 

публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията 

на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

София; 

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

Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Я. Чекаларова, дм – БАН, /външен член/; 

4. Проф. М. Димитрова, дб – БАН, /външен член/; 

5. Проф. д-р М. Орбецова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Р. Хаджиолова, дм – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Д. Делев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

Дата на защита: 30.05.2022 г. 

 

3.2.2. К. Белемезова,  задочен докторант към Катедра по клинична имунология, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Е. Тодорова, дм - Катедра по клинична имунология към МУ-София 

2. Доц. д-р С. Кандиларова, дм - Катедра по клинична имунология към МУ-София; 

3. Проф. А. Чорбанов, дб – БАН, /външен член/; 

4. Доц. М. Андонова, дб – БАН, /външен член/; 

5. Доц. И. Цачева, дб – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р И. Димова, дм - Катедра по медицинска генетика към МУ-София 

2. Доц. Ц. Орешкова, дб – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник: Аделина Даниелова Йорданова. 

Дата на защита: 30.06.2022 г. 

 

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

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

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

с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Ц. Танкова, дмн – Катедра по ендокринология към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р К. Христозов, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р М. Сидерова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Ж. Асьова, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р М. Орбецова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: М. Тасева. 

Дата на защита: 16.06.2022 г. 

 

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

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

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

2. Проф. д-р В. Маринова, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София; 

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

член/; 

4. Доц. д-р В. Михайлов, дм – ВМА, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Бонев, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София; 

2. Доц. д-р Г. Попиванов, дм – ВМА, /външен член/; 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р В. Павлов. 

Дата на защита: 15.06.2022 г.  

 

3.3.2. Д-р И. Статева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

дерматология и венерология. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-

София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р Г. Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-София; 

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

София; 

3. Проф. д-р Х. Добрев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р Г. Чернев, дм – МИ – МВР, София, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

1. Проф. д-р С. Василева, дм – Катедра по дерматология и венерология  към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Д. Господинов, дм – МУ – Плевен, /външен член/ 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

Дата на защита: 11.05.2022 г. 

 
 По т. 4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  ФС взе следните решения: 
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4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р О.-Проданова– асистент към Катедра по педиатрия 

Тема: ”Костно здраве при деца и юноши със захарен диабет тип І” 

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

База: Катедра по педиатрия, СБАЛДБ „Проф. Ив. 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 Д. Генов – лекар-нефролог в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ за зачисляване към 

Катедра по вътрешни болести 

Тема: ”Диагностични и прогностични стойности на някои биохимични и 

инструментални маркери за хронична бъбречна увреда” 

Научен ръководител: Доц. д-р А. Кундурджиев, дм  

База: Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на докторанта. 

 

-  П. Илиев – биолог в УМБАЛ „Александровска“ за зачисляване към Катедра по 

съдебна медицина и деонтология 

Тема: ”Генотипна характеристика на българската популация чрез фрагментен ДНК 

анализ на ядрен клетъчен материал” 

Научни ръководители: Доц. д-р А. Апостолов, дм и Доц. д-р Д. Кръстев, дм 

База: Катедра по съдебна медицина и деонтология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Съдебна медицина и деонтология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на докторанта. 

 

-  Д-р Д. Славков– лекар-неврохирург в Болница Хелиос Плауен-Саксен за 

зачисляване към Катедра по неврохирургия 

Тема: ”Усложнения в спиналната хирургия – регистрация и обсъждане в контекста 

на безопасността на пациента” 

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

База: Катедра по неврохирургия, 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. 

Дължи такса от 2 000 лв. на година. 
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- Д-р Г. Коруков– асистент към Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема: ”Чернодробни резекции по повод на онкологични заболявания – съвременни 

методи за прогнозиране, превенция и лечение на специфичните следоперативни 

усложнения” 

Научен ръководител: Доц. д-р С. Бонев, дм 

База: Катедра по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 

4.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Е. Димитрова – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, за срок от една година, поради необходимост от събиране и 

статистическа обработване на данните, считано от 07.03.2022 г. 

- Д-р П. Живков – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, за срок от една година, поради необходимост от събиране и 

статистическа обработване на данните, считано от 02.03.2022 г. 

- Д-р Е. Михайлова – задочен докторант към Катедра по образна диагностика, за срок 

от една година, поради необходимост от статистическа обработване на данните и 

публикуване на статия с IF, считано от 07.03.2022 г. 

- Д-р Г. Рашкова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по педиатрия, 

за срок от една година, поради необходимост от време за довършване на 

дисертационния труд, считано от 03.04.2022 г. 

- Д-р А. Илиев – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок от една 

година, поради необходимост от статистическа обработване на данните, считано от 

08.03.2022 г. 

 

4.3. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р М. Минчев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, който е назначен на трудов договор, считано от 01.04.2022 г. 

 

4.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Д. Кръстева – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, прекъснала 

по сем. причини за 1 г. до 18.02.2022 г., да се удължи прекъсването със срок от две 

години, поради раждане на дете на 09.12.2021 г. 

- Д-р Н. Петрова – редовен докторант към Катедра по хирургия, за срок от една 

година, поради семейни причини, считано от 15.03.2022 г. 

 
4.5. ПРОМЯНА НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Е. Димитрова – задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология от „Хирургично лечение при многоетажни артериални 

поражения на долните крайници” на „Хибридно лечение при поражения на поплитео- 

тибио- педален артериален сегмент”. 

- Д-р Р. Гроздева – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина от „Терапия на ХИВ“ на „HIV – терапия и 

резистентност“. 
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-  З. Павлова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия от 

„Популационно-генетични проучвания при наследствени заболявания“ на 

„Популационно-генетични и молекулярно-биологични проучвания при пациенти с 

наследствена транстиретинова амилоидоза в България“. 

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

„Молекулна диагностика на редки неврологични, офталмологични и метаболитни 

заболявания в контекста на съвременните генни и геномни технологии“ на 

„Молекулна диагностика на редки неврологични и офталмологични заболявания в 

контекста на съвременните генни и геномни технологии“. 

- Д-р И. Петрова – редовен докторант към Катедра по неврология  от „Корелация 

между ранни КТ белези на исхемично увреждане и неврологична дисфункция при 

остър исхемичен инсулт” на „Клинични, лабораторни и компютъртомографски 

прогностични белези при болни със спонтанна интрацеребрална хеморагия”. 

 

4.6. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р А. Гарев – редовен докторант към Катедра по неврология, считано от 31.01.2022 

г. 

- Д-р Г. Попов – редовен докторант към Катедра по УНГ болести, считано от 

07.03.2022 г. 

- Д-р В. Маринов – редовен докторант към Катедра по УНГ болести, считано от 

07.03.2022 г. 

- Д-р А. Танева – редовен докторант към Катедра по неврология, считано от 

07.03.2022 г. 

 

4.7. ИЗБОР НА НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ на: 

-  Д-р Р. Филев, редовен докторант към Катедрата по вътрешни болести, предлага се 

за научен консултант да бъде избран Проф. Л. Ростенг 

 

4.8. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от чл. кор. проф. д-р Ц. Танкова, дмн,  и решение на Катедрен 

съвет на Катедра по ендокринология, се предлага д-р Р. Русев, редовен докторант към 

Катедра по ендокринология, да бъде отчислен без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния план и просрочен законов срок. 

 

4.9. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

епидемиология и хигиена 

- Д-р Б. Петров, задочен докторант към Катедра по хирургия 

- Д-р Р. Йорданова – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина 

- Д-р М. Попов – задочен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина 

- Д-р Р. Гроздева – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина 

- Д-р Н. Капинчева – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина 

- Д-р П. Великов – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина 

- Д-р Ц. Гатев – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по вътрешни 

болести 
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- Д-р Д. Попова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р П. Каразапрянов – редовен докторант към Катедра по неврохирургия 

 

4.10. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

токсикология: добра 

- Д-р В. Михайлова, задочен докторант към Катедра по фармакология и 

токсикология: добра 

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

 

4.11. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р З. Тодорова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия. 

Тема на дисертационния труд: „Клинична и хормонална диагноза при момчета и 

юноши с гинекомастия”. 

Дата на защитата: 13.01.2022 г. 

 
- Д-р С. Славчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология. 

Тема на дисертационния труд: „Фактори на коленното ендопротезиране, влияещи на 

качеството на живот”. 

Дата на защитата: 11.03.2022 г. 

 

 По т. разни ФС взе следните решения: 

 

- Избор на рецензенти на монографичен труд 

 

 ФС с мнозинство гласува рецензенти за монографията “Терапия и клетъчни 

аферези в детска възраст” с автор: доц. д-р Б. Аврамова, дм от Катедра по педиатрия – 

Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна-

ИСУЛ”, както следва: 

       Проф. д-р М. Минчев, дм 

       Проф. д-р Г. Михайлов, дм  

- Предоставяне на целеви трансфер на Централната медицинска библиотека 

по ОП 

ФС гласува с мнозинство за предоставяне на целеви трансфер  

на Централната медицинска библиотека в размер  на 11 203.00 лв. от средствата от ОП 

„Развитие на човешките ресурси - Специализация в здравеопазването“. Трансферът се 

предоставя за осигуряване на абонаменти необходими за теоретичното обучение на 

специализантите медици с цел повишаване на професионалния капацитет на лекарите – 

специализанти. 
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- Промяна на база на преподаватели от МФ по клинични дисциплини  

 

1. Във връзка с прекратяване в трудовите правоотношения на клиничен преподавател 

по нефрология от Катедрата по вътрешни болести с клинична база УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД отделение по нефрология и назначаването му на работа в 

клинична база УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД, е постъпило заявление от д-р Р. Гарева, асистент 

в Катедра вътрешни болести и преподавател по нефрология. Представени са и - трудов 

договор на пълен работен ден на д-р Р. Гарева в УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД. Случая е 

разглеждан на Декански съвет и Катедрен съвет - няма възражения за използване на 

възможността, която дават ПУДМУС и ПУДМФ. Основание за промяната на клиничната 

база със запазване на трудовите правоотношения с МФ и МУ-София е  чл. 91, т. 7 от 

ПУДМУС, чл. 23, ал. 1 и чл. 76, т. 7 от ПУДМФ 

С цел осигуряване на учебния процес в МФ ФС с мнозинство взе решение за 

промяна на клиничната база на д-р  Р. Гарева от УМБАЛ „Александровска“, отделение 

по нефрология - в УМБАЛ „Св. Анна“ за осъществяване на обучение по нефрология по 

учебната програма на дисциплина Вътрешни болести.   

 

2. Във връзка с прекратяване в трудовите правоотношения на клиничен 

преподавател по нефрология от Катедрата по нефрология с клинична база УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД – отделение по диализа и назначаването му на работа в клинична 

база УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД, е постъпило заявление от д-р М. Петкова, 

асистент в Катедра по нефрология и преподавател по нефрология. Представени са и – 

писмено уверение от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, 

че ще назначи на пълен работен ден д-р М. Петкова в Клиника по нефрология на УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. Случая е разглеждан на Декански съвет и Катедрен съвет 

- няма възражения за използване на възможността, която дават ПУДМУС и ПУДМФ. 

Основание за промяната на клиничната база със запазване на трудовите правоотношения 

с МФ и МУ-София е  чл. 91, т. 7 от ПУДМУС, чл. 23, ал. 1 и чл. 76, т. 7 от ПУДМФ 

С цел осигуряване на учебния процес в МФ ФС с мнозинство взе решение за 

промяна на клиничната база на Д-р М. Петкова – от  УМБАЛ „Александровска“, 

отделение по диализа - в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ за осъществяване на 

обучение по нефрология по учебната програма на дисциплина Вътрешни болести.   

 

- Такси за продължаващо обучение, включени в План-разписанието за 2023 г. 
 

 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 да 

предложи на АС за одобрение таксите за обучение, които ще бъдат включени в 

План-разписанието за 2023 г. /Раздел XVІІ, т. 21 от ППУГ 2021/2022 г./. 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 
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- 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 

 

- Бюджет на МФ за 2022  г. 

 

На основание чл. 30, (2), т. 5 от ПУДМФ, ФС прие с мнозинство данните за 

изпълнение на бюджет за 2021 г. и проекто-бюджет за 2022 г. 

  

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                                         /Проф. д-р Д. БУЛАНОВ, дм/ 

 

 


