Утвърждавам:
Декан на МФ – проф. Д. Буланов

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 13.04.2022 г.

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
ФС с мнозинство избра следните преподаватели:
1. Доц. д-р А. Оскар, 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
специалност „Офталмология” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ
„Александровска“ с 27 “да“ от 27 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“
членове на ФС;
2. Гл. ас. д-р А. Хаджиянев, 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
„Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
с 27 “да“ от 27 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
3. Гл. ас. д-р Ж. Сурчев, 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
„Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
с 27 “да“ от 27 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
4. Ас. д-р В. Хайкин, 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
„Офталмология” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“
с 27 “да“ от 27 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
5. Ас. д-р Н. Даков, 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
„Офталмология” в Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“
с 27 “да“ от 27 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
6. Д-р Т. Томов след издържан конкурсен изпит, и мнозинство при гласуването на
ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето
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образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” в
Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“ с 27
“да“ от 27 членове на ФС;
Д-р И. Калева 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 „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)” в Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор
,,Хигиена“ с 27 “да“ от 27 членове на ФС;
Д-р Н. Лалев 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 „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)” в Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор
,,Хигиена“ с 27 “да“ от 27 членове на ФС;
Д-р Б. Мирчев след издържан конкурсен изпит, и мнозинство при гласуването
на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина и деонтология” в
Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“
с 27 “да“ от 27 членове на ФС;
Д-р М. Георгиева след издържан конкурсен изпит, и мнозинство при
гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина и
деонтология” в Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ
„Александровска“ с 27 “да“ от 27 членове на ФС.

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2021/2022 г.
ФС избра:
- За катедра по биология –
1. Доц. д-р И. Буланов / хоноруван преподавател с решение на ФС 12/16-17.09.2021 г. / За упр. на БЕ допълнително до 100 уч.ч., считано от летния семестър на учебната
2021/2022 г
- За катедра по обща и оперативна хирургия – За упражнения на БЕ и АЕ –
семестриално обучение и преддипломен стаж и за участие в изпити на БЕ и АЕ до 475
уч.ч. на хоноруван преподавател:
1. Д-р И. Башлиев - За летния семестър на уч.
2021/2022 година до приключване на преддипломния стаж
2. Д-р Г. Коруков - Считано от 04.04.2022 г.
ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:
- За Катедра по ортопедия и травматология – двама главни асистенти и един
асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и
травматология“ на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“;
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- За Катедра по ортопедия и травматология – двама асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология“ на база УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- За Катедра по неврохирургия – двама главни асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврохирургия“ на база УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“;
- За Катедра по вътрешни болести – трима главни асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология“ на база УМБАЛ
„Александровска“;
- За Катедра по образна диагностика – трима асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна диагностика и интервенционална
рентгенология“: един асистент на база УМБАЛ „Александровска“ и двама асистенти
на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
- За Катедра по епидемиология и хигиена – един главен асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)“ към Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор ,,Хигиена“.
По т.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛ, ФС взе
следното решение след тайно гласуване:
ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС:
1. Да не удължи трудовия договор на доц. д-р А. Кундурджиев, дм /Катедра по
вътрешни болести /роден на 11.07.1957 г. за първи път за една година с резултат
от гласуването 11 “да“ и 16 “не“ бюлетини от 27 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
патофизиология за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор
патофизиология, обнародван в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р А. Стойнев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по
физиология и патофизиология към МУ-София;
Проф. д-р Ю. Петрова, дмн – Катедра по неврология към МУ-София;
Доц. д-р Р. Ташев, дмн – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-София;
Външни членове
Доц. д-р К. Братоева, дм – МУ-Варна
Доц. д-р Е. Лакова, дм – МУ-Плевен
Резервни членове
Доц. д-р Х. Димитрова, дм – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-София;
Проф. д-р Т. Димитрова, дм – МУ-Варна
Технически сътрудник: И. Филипов.
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3.1.2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” – две места по
патофизиология за нуждите на Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор
физиология, обнародван в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р Р. Гърчев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по
физиология и патофизиология към МУ-София;
Доц. д-р Ю. Няголов, дм – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-София;
Доц. д-р Н. Белова, дм – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-София;
Външни членове
Проф. д-р З. Димитров, дмн – МУ-Варна
Доц. д-р М. Иванова, дм – МУ-Варна
Резервни членове
Доц. д-р Х. Димитрова, дм – Катедра по физиология и патофизиология към МУ-София;
Проф. д-р Н. Бояджиев, дм – МУ-Пловдив
Технически сътрудник: Р. Попова.
3.1.3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по гръдна
хирургия за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база МБАЛББ „Света
София“, обнародван в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р Д. Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София;
Проф. д-р Д. Петров, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по
белодробни болести към МУ-София;
Доц. д-р Г. Янков, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Външни членове
Доц. д-р Х. Шивачев, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
Доц. д-р Ц. Минчев, дм – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
Резервни членове
Проф. д-р А. Йонков, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София;
Проф. д-р Г. Калайджиев, дм – УСБАЛ по онкология
Технически сътрудник: Б. Бочкарова.
3.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по белодробни
болести за нуждите на Катедрата по белодробни болести на База 1 – Втора терапевтична
клиника към МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на
научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Доц. д-р В. Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София
Доц. д-р Е. Меков, дм - Катедра по професионални болести към МУ-София
Външни членове
Доц. д-р Д. Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора
Доц. д-р Д. Вълев, дм – МУ-Варна
Резервни членове
Проф. д-р Р. Петков, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен
Технически сътрудник: Б. Бочкарова.
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3.1.5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по медицинска
микробиология за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, обнародван
в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р Р. Гергова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-София
Проф. д-р Р. Давидкова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-София
Проф. д-р Т. Стратева, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-София
Външни членове
Доц. д-р И. Гергова, дм – ВМА-София
Доц. д-р Е. Бачийска, дм – НЦЗПБ
Резервни членове
Доц. д-р В. Райкова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-София
Проф. д-р Т. Стоева, дм – МУ-Варна
Технически сътрудник: В. Паскова.
3.1.6.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – две места по белодробни
болести за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за База 1, Бронхологично
отделение и един за База 2, Клиника по белодробна туберкулоза за възрастни към
МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 17/01.03.2022 г. Състав на научно жури:
Вътрешни членове
Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Проф. д-р Р. Петков, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Доц. д-р В. Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София
Доц. д-р Е. Меков, дм - Катедра по професионални болести към МУ-София
Външни членове
Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив
Доц. д-р Д. Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора
Доц. д-р Д. Вълев, дм – МУ-Варна
Резервни членове
Проф. д-р В. Юрукова, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София;
Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен
Технически сътрудник: Б. Бочкарова.
3.2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ на:
3.2.1. Доц. д-р А. Гатева, дм – Катедра по вътрешни болести на тема: „Микромакроваскуларни усложнения на захарния диабет при пациенти с ранни нарушения във
въглехидратната обмяна“. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУСофия. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално
направление: 7.1. Медицина, Научна специалност „Ендокринология“.
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р Р. Георгиева, дм – Катедра по ендокринология към МУ-София;
2.
Доц. д-р А. Еленкова, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София;
3.
Проф. д-р А. Иванова, дмн – УМБАЛ „Софиямед“, /външен член/;
4.
Проф. д-р И. Даскалова, дм – ВМА-София, /външен член/;
5.
Доц. д-р Ж. Асьова, дм – МИ на МВР, /външен член/;
6.
Доц. д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен, /външен член/;
7.
Доц. д-р М. Бояджиева, МУ-Варна, /външен член/;
Резервни членове:
1.
Проф. д-р М. Боянов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София;
2.
Доц. д-р М. Митков, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
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Технически сътрудник: И. Димитрова.
Дата на защита: 29.09.2022 г.
3.2.2. Гл. ас. д-р Г. Георгиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология на тема: „Нова
епилигаментарна теория за оздравителния процес на медиалната колатерална връзка и
невъзможността за такъв при предната кръстна връзка на колянната става“. Кандидатът
отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. Област на висше образование: 7.
Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина, Научна
специалност „Ортопедия и травматология“.
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
2.
Проф. д-р Б. Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към
Му-София;
3.
Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
4.
Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/;
5.
Проф. д-р В. Ковачев, дмн – МУ-Плевен, /външен член/;
6.
Проф. д-р М. Кътева, дм - МУ-Варна, /външен член/;
7.
Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен
член/;
Резервни членове:
1.
Доц. д-р Б. Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
2.
Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР, /външен член/;
Технически сътрудник: гл. ас. д-р П. Танчев.
Дата на защита: 12.09.2022 г.
3.3. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ
3.3.1. Д-р М. Стойнова, редовен докторант към Катедра по ендокринология, отчислен с
право на защита. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София:общ
брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 2.
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р Ц. Танкова, дмн – Катедра по ендокринология към МУ-София;
2.
Проф. д-р М. Боянов, дм – 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 Р. Робева, 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: 14.07.2022 г.
3.3.2. Д-р Р. Симеонов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология,
отчислен с право на защита. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУСофия: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1.
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУСофия;
2.
Доц. д-р Н. Димитров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУСофия;
3.
Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/;
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4.
Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен
член/;
5.
Проф. д-р Н. Цачев, дм – ВМА-София, /външен член/;
Резервни членове:
1.
Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
2.
Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР, /външен член/;
Технически сътрудник: гл. ас. д-р П. Танчев.
Дата на защита: 14.10.2022 г.
3.3.3. Д-р Н. Йорданов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология,
отчислен с право на защита. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУСофия:общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1.
Състав на научно жури:
1.
Доц. д-р Н. Димитров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУСофия;
2.
Доц. д-р Б. Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
3.
Проф. д-р В. Ковачев, дмн – МУ-Плевен, /външен член/;
4.
Доц. д-р М. Бърнев, дм – МУ-Варна, /външен член/;
5.
Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен
член/;
Резервни членове:
1.
Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София;
2.
Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР, /външен член/;
Технически сътрудник: гл. ас. д-р П. Танчев.
Дата на защита: 14.10.2022 г.
3.3.4. Д-р А. Тодорова, редовен докторант към Катедра по ендокринология, отчислен с
право на защита. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София:общ
брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 2.
Състав на научно жури:
1.
Доц. Д-р А. Еленкова, дм – Катедра по ендокринология към МУ-София;
2.
Доц. Д-р Р. Робева, дм – Катедра по ендокринология към МУ-София;
3.
Проф. Д-р М. Орбецова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
4.
Доц. Д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен, /външен член/;
5.
Доц. Д-р М. Бояджиева, дм – МУ-Варна, /външен член/;
Резервни членове:
1.
Доц. Д-р А. Шинков, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София
2.
Проф. Д-р К. Христозов, дм - МУ-Варна, /външен член/;
Технически сътрудник: М. Тасева
Дата на защита: 07.07.2022 г.
3.4. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ
3.4.1. Д-р А.. Заралиева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
физикална медицина и рехабилитация. Кандидатът отговаря на изискванията на
ПУРПНСЗАДМУ-София: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1,
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р Б. Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология към
Му-София;
2.
Проф. д-р Т. Троев, дмн – ВМА, /външен член/;
3.
Проф. д-р Й. Папатанасиу, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
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4.
Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София, /външен член/;
5.
Доц. д-р И. Здравкова, дм – УМБАЛ „Лозенец“ , /външен член/;
Резервни членове:
1.
Проф. д-р З. Коларов, дмн – Катедра по вътрешни болести към МУ-София
2.
Проф. д-р Е. Илиева, дм – МУ– Пловдив, /външен член/;
Технически сътрудник: гл. ас. д-р В. Димитрова.
Дата на защита: 21.06.2022 г.
3.4.2.Д-р В. Костова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална
медицина и рехабилитация. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУСофия: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1,
Състав на научно жури:
1.
Проф. д-р А. Темелков, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към
МУ-София;
2.
Проф. д-р Й. Папатанасиу, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
3.
Доц. д-р К. Казалъкова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/;
4.
Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София, /външен член/;
5.
Доц. д-р И. Здравкова, дм – УМБАЛ „Лозенец“, /външен член/;
Резервни членове:
1.
Доц. д-р Л. Веселинова, дм – ВМА-София, /външен член/;
2.
Проф. д-р М. Кръстанова, дм – МУ– Плевен, /външен член/;
Технически сътрудник: гл. ас. д-р В. Димитрова.
Дата на защита: 24.06.2022 г.
ФС с мнозинство гласува следните решения по:
т. 4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ
4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА:
- Д-р Е. Йорданова – лекар в „Меона Мед“ ИППИМП ЕООД за зачисляване към Катедра
по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Тема: ”Постваксинален имунен отговор при хора, живеещи с HIV, след приложение на
ваксини срещу сезонен грип, SARS-CoV-2, HAV, HBV”
Научни ръководители: Доц. д-р Н. Петрова, дм и проф. д-р Г. Попов, дм
База: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина,
СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд,
както и неговата защита са за сметка на Меона Мед ИППИМП ЕООД. Дължи такса от 2
000 лв. на година.
- Д-р Г. Пирот – лекар в „ЦУРЦАХ КЕЪР АГ“ – гр. Бад Цурцах, Швейцария за
зачисляване към Катедра по неврология
Тема: ”Проучвания на болката при идиопатична Паркинсонова болест”
Научни ръководители: Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн
База: Катедра по неврология, МБАЛНП „Св. Наум”
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
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Докторска програма: Неврология
Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд,
както и неговата защита са за сметка на „КОНСУЛТ 64” ООД. Дължи такса от 2 000 лв.
на година.
- Д-р Д. Милетиева – асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
Тема: ”Костен метаболизъм и фрактурен риск при обструктивна сънна апнея ”
Научен ръководител: Доц. д-р В. Генова, дм
База: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Вътрешни болести
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 С. Шопова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална
медицина и рехабилитация, за срок от една година, поради необходимост от време за
довършване на дисертационния труд, считано от 03.04.2022 г.
4.3. ПРОМЯНА НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на:
- Д-р А. Алакиди – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
епидемиология
и хигиена от „Общата медицинска практика – стожер на
здравеопазването в малки населени места. Ергономични измерения при оценка
работоспособността на фамилния лекар в селски региони” на „Общата медицинска
практика в малки населени места. Ергономични измерения при оценка
работоспособността на фамилния лекар в селски региони”.
4.4. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на:
- Д-р Б. Стоименов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
пропедевтика на вътрешните болести, предлага се за втори научен ръководител да бъде
избрана Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева-Генова, дм.
- Д-р М. Минчев – задочен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните
болести, предлага се за втори научен ръководител да бъде избран проф. д-р И. Груев, дм.
4.5. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на:
- К. Месечкова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, считано от
24.03.2022 г.
- Д-р И. Богомилов – редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология,
считано от 08.03.2022 г.
4.6. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:
- Във връзка с доклад от проф. д-р А. Йонков, дм, и решение на Катедрен съвет на
Катедра по обща и оперативна хирургия, се предлага д-р Е. Шарков, докторант на
самостоятелна подготовка към Катедра по обща и оперативна хирургия, да бъде
отчислен без право на защита поради негово заявление за отказ от докторантура.
4.7. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:
- Д-р Мария П. Чакова, редовен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и
инвазивна кардиология: много добра
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- Д-р А. Илиев – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести: много добра
4.8. ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ
ФС утвърди размера на средствата от собствения бюджет за финансово подпомагане на
разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 2022/23 г.
– до 2000 лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на обучение, при
представен индивидуален план/положителна атестация и одобрена план-сметка.
По т. 5. Разни ФС взе следните решения:
Аудиторната заетост на преподавателите от катедра по спешна медицина
за уч. 2020/21 г.
Във връзка с представен от Ръководителят на Катедра спешна медицина
коригиран доклад с вх. № 1711/29.03.2022 г за изплащане на преддипломния стаж /
проведен на английски език за учебната 2020/2021 година/, ФС одобри с мнозинство
обобщената информацията за аудиторната заетост на катедрата по спешна медицина за
учебната 2020/2021 година.
-

-

Предложение за създаване Постоянно действаща комисия за извършване
на вътрешен одит в катедрите на Медицински факултет, МУ-София,
относно спазване изискванията на П П П У Г – раздел „Текущ контрол“

По предложение на Деканският съвет Факултетният съвет утвърждава Постоянно
действаща комисия за извършване на вътрешен одит в катедрите на Медицински
факултет със следния състав и правомощия:
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Председател – доц. д-р Т. Седлоев, дм – Зам.Декан по УД на МФ
Зам.председател – проф. д-р Л. Желев, дм – Зам.Декан на МФ за ЧС
Членове
Ж. Стефанова – Р-л УОЧС
М. Бояджиева – Р-л УОБС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
Задължително два пъти в учебната година, в края на всеки семестър. За цикличното
обучение и преддипломния стаж – условно разделяне на учебната година – през месец
март, в края на учебната година и в края на преддипломния стаж.
При извънредни обстоятелства – подадени сигнали, жалби и т.н. – в срок до1 месец от
възникналото обстоятелство комисията е длъжна да излезе със становище.
- ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
1.
Предварително посещение на катедри – съобразно графика на учебните занятия
се посещават на случаен принцип предклинични и клинични катедри от членовете на
комисията.
2.
Цел на посещението – да се изиска от ръководителите на катедри копия от
първична учебна документация, отнасяща се до спазване изискванията за провеждане на
текущ
контрол
по
време
на
учебните
занятия
и
в
края
на
семестъра/цикъла/преддипломния стаж.
3.
Дейност на комисията – действителните заседания на комисията се осъществяват
в срок до 1 седмица след събиране на необходимата първична учебна документация от
одитираните катедри. При необходимост комисията може да изисква и допълнителна
учебна документация и/или писмено становище от ръководител катедра.
10

4.
Становище на комисията/одитен доклад – Комисията работи по документи и
оценява съответствието/несъответствието на предварително изискваната първична
учебна документация и писмени становища на ръководители катедри с разпоредбите в
ПППУГ. В тридневен срок от проведеното действително заседание, комисията изготвя
писмено становище до Декана на МФ, по констатирани съответствия или несъответствия
в одитираните катедри. Становищата на комисията се разглеждат/обсъждат/утвърждават
на Декански съвет и ако е необходимо на Факултетен съвет. Комисията може да предлага
и промени в ПППУГ, като се основава на констатирани несъответствия или обективна
невъзможност за изпълнение на разпоредби в Правилника.
5.
Одитиране на катедрите – за една учебна година, комисията е задължена да
одитира всички предклинични катедри и всички катедри провеждащи преддипломен
стаж. Останалите клинични катедри се разпределят и плануват за одитиране в период до
2 учебни години.
6.
Периодичност на одита. Реодит – при констатирани несъответствия се определя
срок за корективни дейности до 1 семестър/до 1 преддипломен стаж/до 1 цикъл. Реодит
на тези катедри се извършва извънпланово в срок до 3 месеца от дадения такъв за
корегиращи действия. При констатирани съответствия – реодит се извършва един път на
две учебни години.
- НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТА
1. Заповед за назначаване на комисията, издадена от Декана на МФ, след утвърждаването
й от Факултетен съвет.
2. Предварителна информираност на всички ръководители катедри за дейността на
комисията.
3. Утвърждаване годишен план за одита на комисията от Декана на МФ и уведомяване
съответните ръководители на катедри, които подлежат на одитиране.

Протоколирал:
Я. Стойчева

ДЕКАН:
/Проф. д-р Д. БУЛАНОВ, дм/
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