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Утвърждавам:  

Декан на МФ – проф. Д. Буланов  

 

 
 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 12.05.2022 г. 

 

  

 

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:   
 

ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Р. Ташев, дмн 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 

„Патофизиология” в Катедра по физиология и патофизиология, Сектор 

„Патофизиология“ с 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС 

„Доктор“ членове на ФС; 

2. Доц. д-р С. Сираков, 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 

„Образна диагностика и интервенционална рентгенология” в Катедра по 

образна диагностика на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 25 “да“ от 25 

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

3. Доц. д-р М. Коташева, 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 

„Имунопатология и алергология” в Катедра по алергология на база УМБАЛ 

„Александровска“ с 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС 

„Доктор“ членове на ФС; 

4. Ас. д-р Е. Стойкова, 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 „Патофизиология” в Катедра по физиология и 

патофизиология, Сектор „Физиология“ с 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани 

и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС ; 

5. Ас. д-р К. Уриен, 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 

„Неврология” в Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“ с 25 

“да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 
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6. Ас. д-р П. Дамянов, 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 „Неврология” в Катедра по неврология на база МБАЛНП 

„Св. Наум“ с 25 “да“ от 25 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

7. Ас. д-р В. Циту, 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 

„Медицинска микробиология” в Катедра по мед. микробиология с 25 “да“ от 25 

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

8. Д-р Б. Найденова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

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

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“ с 27 “да“ от 27 

гласували членове на ФС ; 

9. Д-р М. Стоянова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

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

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“ с 27 “да“ от 27 

гласували членове на ФС; 

10.  Д-р М. Алексиева 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 „Гръдна хирургия” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“ с 27 “да“ от 27 

гласували членове на ФС; 

11.  Д-р В. Вичева 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 „Епидемиология” в Катедра по 

епидемиология и хигиена, Сектор „Епидемиология“ с 27 “да“ от 27 гласували 

членове на ФС. 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:   

  - За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Инфекциозни 

болести“ на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“; 

- За Катедра по психиатрия и мед. психология – един главен асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична психология“ на база Клиника по 

детска психиатрия „Св. Никола" към УМБАЛ „Александровска"; 

- За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един главен асистент в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
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направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“ на база УМБАЛ „Александровска". 

 

 След проведено тайно гласуване по 

 т.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛ, ФС взе следните 

решения: 

ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на Доц. д-р М. Аргирова, дм /Катедра по спешна 

медицина /, родена на 01.05.1957 г. за три години с 24 “да“, 2 “не“ и  1 “бяла“  

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 медицинска генетика за нуждите на Катедрата по медицинска генетика, 

обнародван в ДВ бр. 25/29.03.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р С. Хаджидекова, дм – Катедра по медицинска генетика към МУ-София; 

Проф. д-р Д. Митева, дбн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

медицинска генетика към МУ-София; 

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

Външни членове 

Доц. Р. Въжарова, дм – СУ „Свети Климент Охридски“ 

Проф. д-р С. Лалчев, дм – пенсионер  

Резервни членове 

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

Проф. В. Стоянова, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р Р. Станева. 

 

3.1.2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен  

асистент” по акушерство и гинекология за нуждите на Катедрата по акушерство и 

гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 25/ 29.03.2022 г. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Доц. д-р Р. Димитров, дм – 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 

Външни членове 

Проф. д-р М. Малинова, дм - пенсионер 

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

Резервни членове 

Доц. д-р В. Карамишева, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

Проф. д-р Б. Пехливанов, дмн – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: М. Тодорова. 

 

3.1.3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 
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акушерство и гинекология за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на 

база СБАЛАГ „Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 25/29.03.2022 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 

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

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

Външни членове 

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

Проф. д-р С. Томов, дм – МУ-Плевен 

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

Резервни членове 

Доц. д-р Р. Димитров, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София 

Проф. д-р Е. Ковачев, дмн – МУ-Варна 

Технически сътрудник: М. Тодорова. 

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

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

„Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 25/29.03.2022 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Б. Слънчева, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

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

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

Проф. д-р В. Димитрова, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р М. Вилмош, дм – МУ-Пловдив; 

Доц. д-р Х. Мумджиев, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Доц. д-р В. Георгиева, дм – МУ-Плевен 

Резервен член: 

Проф. д-р Е. Ковачев, дмн – МУ-Варна 

Технически сътрудник: М. Тодорова. 

 
3.1.5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по  

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедрата по анестезиология и 

интензивно лечение  на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение  към 

УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 25/29.03.2022 г. Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

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

София; 

Проф. д-р С. Георгиев, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год.,Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение към МУ-София; 

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

анестезиология и интензивно лечение към МУ-София; 

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

София; 

Външни членове 

Проф. д-р Д. Танчева, дм – пенсионер 

Проф. д-р Е. Одисеева, дм – ВМА 
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Доц. д-р С. Иванов, дм - пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Д. Тобова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

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

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

 

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

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедрата по анестезиология и 

интензивно лечение  на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение  към 

УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 25/29.03.2022 г. Състав на научно 

жури: 

Вътрешни членове 

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

София; 

Проф. д-р А. Темелков, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

Доц. д-р Д. Тобова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

Проф. д-р С. Георгиев, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год.,Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение към МУ-София; 

Външни членове 

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

Проф. д-р Е. Одисеева, дм – ВМА 

Доц. д-р С. Иванов, дм - пенсионер 

Резервни членове 

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

София; 

Проф. д-р Д. Танчева, дм – пенсионер 

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

 

3.2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

3.2.1.Д-р М. Илчева, редовен докторант към Катедра 

по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология. 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 Д. Златарева, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Грудева, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

3. Проф. Д. Белниколовска, дм – СБАЛХЗ, /външен член/; 

4. Проф. д-р Ж. Миланова, дм – ВМА, /външен член/; 

5. Проф. д-р А. Балчева, дм – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р М. Недевска, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

2. Проф. д-р М. Цачева, дм – Аджибадем Сити Клиник, /външен член/; 

Технически сътрудник: А. Петрова. 

Дата на защита: 28.09.2022 г. 

 

3.2.2. Д-р А. Петкова, докторант на  
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самостоятелна подготовка към Катедра по спешна медицина. 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 Е. Кинова, дм – Катедра по спешна медицина към МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Рунев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

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

4. Проф. д-р Н. Златарева – Гронкова, дм Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, 

/външен член/; 

5. Доц. д-р В. Трайков, дм Аджибадем Сити Клиник МБАЛ - Токуда, /външен 

член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Е. Манов, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Токмакова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник: Б. Тодорова. 

Дата на защита: 12.07.2022 г. 

 

ФС гласува с мнозинство, както следва по 

 т. 4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА: 

- Д-р С. Грудкова – асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема: ”Сравнителен анализ и клинично приложение на методи за диагностика на 

белодробната емболия” 

Научен ръководител: Проф. д-р Д. Николова, 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: Белодробни болести 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 
4.2. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р Б. Господинова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, която е назначена 

на трудов договор, считано от 01.06.2022 г. 

 

4.3. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р В. Колев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, за срок от една година, поради семейни причини, считано от 01.05.2022 г. 

 

4.4. ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД на докторант на самостоятелна 

подготовка, съгл. чл. 88 от ПУРПНСЗАДМУС 

-Във връзка със заявление на д-р Ц. Гатев, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по вътрешни болести, относно назначаването му за асистент към Катедра по 

вътрешни болести на Медицински факултет, се предлага да се видоизмени Заповедта за 

зачисляване в частта й: Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 
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дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет, 

съгл. чл. 88 от ПУРПНСЗАДМУС. 

 

4.5. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- П. Илиев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по съдебна медицина и 

деонтология 

-  Д-р П. Трифонова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по мед. 

микробиология 

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

хистология и ембриология 

- Д-р Г. Димитров, редовен докторант към Катедра по медицинска микробиология 

-  Д-р С. Венева, редовен докторант към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение 

и мед. онкология 

 

4.6. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Т. Михалова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Белодробни болести 

Катедра по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Ултразвуково изследване в диагнозата на 

плевралните заболявания”. 

Дата на защитата: 09.03.2022 г. 

- Д-р Н. Миринчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Урология 

Катедра по урология 

Тема на дисертационния труд: „Биопсия на простатата, съвременни методи и 

предизвикателства”. 

Дата на защитата: 11.03.2022 г. 

- Д-р Д. Миронова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ 

Катедра по Фармакология и токсикология 

Тема на дисертационния труд: „Фармакологични изследвания върху ролята на 

хормоналните нарушения при дисфункция на щитовидната жлеза”. 

Дата на защитата: 11.04.2022 г. 

- Д-р Р. Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Офталмология 

Катедра по офталмология 

Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на лимбалната 

стволовоклетъчна инсуфициенция”. 

Дата на защитата: 14.04.2022 г. 

- Л. Балабански. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Генетика 

Катедра по медицинска генетика 

Тема на дисертационния труд: „Идентифициране на генетични фактори, 

предразполагащи към дълголетие, чрез биоинформатичен анализ на данни от 

цялостно геномно и екзомно секвениране”. 
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Дата на защитата: 27.04.2022 г. 

 

По т. Разни ФС взе следните решения с мнозинство: 

- Представяне на съвместен проект на катедра по физиология и 

патофизиология и катедра по медицинска физика и биофизика за 

създаване на  „3-D Лаборатория“ 

Асистентите от катедра по медицинска физика и биофизика Т. Богданов и Д.  

Бакалов представиха поставянето на началото на „3DLab“ – лаборатория, която е 

съвместен проект на катедра по физиология и патофизиология и катедра по медицинска 

физика и биофизика в каб. 456Б, ет. 4 на Медико-биологичен комплекс на МФ, МУ-

София с основни цели:  

1. Създаване на тримерни дигитални и физически визуализационни материали с цел 

подпомагане на обучителния процес и научно-изследователската дейност в катедрите 

на МФ към МУ–София;  

2. Обучение на студенти за работа със съответните софтуерни продукти и апаратура. 

 

- Промяна на клинична база на преподаватели от МФ по клинични 

дисциплини 

 

1. КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

Във връзка с прекратяване в трудовите правоотношения на двама клинични 

преподаватели от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение с клинична база 

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – КАИЛ и назначаването им на работа в клинична база 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, е постъпил доклад (вх. № 2270/10.05.2022 г.) от 

доц. М. Белитова, дм – Ръководител на Катедра АИЛ, както следва: 

- Доц. д-р М. Атанасова, дм - преподавател в Катедра АИЛ. Представени са – 

заявления до Декана на МФ за промяна на клиничната база на обучение при 

запазване на трудовите правоотношения с МФ, МУ, трудов договор на пълен 

работен ден в УМСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД и протокол от проведен 

Катедрен съвет.  

-  Ас. д-р Г.. Иванова – преподавател в Катедра АИЛ. Представени са – заявления 

до Декана но МФ за промяна на клиничната база на обучение при запазване на 

трудовите правоотношения с МФ, МУ, трудов договор на пълен работен ден в 

УМСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД и протокол от проведен Катедрен съвет. 

Случая е представен и обсъден на Катедрен съвет.  

С цел осигуряване на учебния процес и устойчиво развитие на академичния състав в 

МФ по дисциплината и специалността анестезиология и интензино лечение, ФС с 

мнозинство взе решение за промяна на клиничната база на преподаване и предлага на 

Ректора на МУ-София запазване на трудовите правоотношения с МФ, МУ-София на 

преподавателите от Катедра АИЛ – доцент д-р Маргарита Атанасова, дм и асистент д-р 

Гергана Иванова за осъществяване на обучение по дисциплината анестезиология и 

интензивно лечение в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. 

  

2. КАТЕДРА ПО УНГ - Решение във връзка с преподаватели от Катедрата по 

УНГ относно техни заявления за промяна на клинична база на преподаватели 

от МФ по клинични дисциплини  
 Във връзка с прекратяване в трудовите правоотношения на клиничните 

преподаватели доц. д-р Д. Конов, дм и гл. ас. д-р С. Йорданов, дм от Катедрата УНГ, с 

клинична база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД – Клиника по УНГ е постъпил 
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доклад (вх. № 2253/05.05.2022 г.) от проф. д-р Д. Попова, дмн – Ръководител на 

Катедра УНГ.  

Представени са: 

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

че доц. д-р Д. Конов, дм и гл. ас. д-р С. Йорданов, дм не са служители на болницата, 

считано от 01.05.2022 г.  

-Заявления от доц. д-р Д. Конов, дм и гл. ас.д-р С. Йорданов, дм до Ръководителя на 

Катедрата по УНГ да извършват преподавателска дейност в УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД-

София. 

-Протокол от проведен Катедрен съвет - Случая е представен и обсъден на Катедрен 

съвет.   

На основание мотиви, изложени в протокола от катедрения съвет и във връзка с чл. 

51, ал. 2, т. 11 пр. 2 от ПУДМУС, ФС предлага АС следното решение: 

 - не удовлетворява заявленията на доц. д-р Д. Конов, дм и гл. ас. д-р С. Йорданов, 

дм за запазването на академичния им статут и възлагане на преподаване в клинична 

база УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД. 

 
- Утвърждаване на актуализиран ценоразпис на медико-диагностична 

лаборатория към ЦММ 

  Във връзка с доклад на доц. М. Драгнева – ръководител на Катедра по 

медицинска химия и биохимия за осигуряване на функционирането на Медико-

диагностичната лаборатория по геномна диагностика на Център по молекулна 

медицина към катедрата и съгласно правилника за дейността на лабораторията, 

Факултетният съвет предлага на АС да утвърди актуализиран ценоразпис на 

предлаганите изследвания и услуги за 2022 г. Ценоразписът е изготвен от 

ръководителя на лабораторията и лабораторния мениджър съгласно актуалните цени на 

реактиви и консумативи за 2022 г., съгласуван е с Ръководителя на сектор Център по 

молекулна медицина и е утвърден от Ръководителя на катедра по медицинска химия и 

биохимия. 

 

- Резултати от атестирането на нехабилитираните преподаватели за 3-

годишния период: 01.01.2018 г. - 01.01.2021 г.   

ФС прие с мнозинство резултатите от атестирането на  

нехабилитираните преподаватели в катедрите на МФ за   3-годишния период: 

01.01.2018 г. - 01.01.2021 г.  . (на основание чл. 57, т. 1 и т. 2 от ЗВО, чл. 109 от 

ПУЗПНЗАДМУС и чл. 3 от Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-

София), както следва: 

Общ брой атестирани – 285 преподаватели от 42-те катедри на МФ 

с оценки:    

               Много добра – 251 преподаватели (88,1%) 

                           Добра –  21 преподаватели (7,3%) 

        Незадоволителна –  5 преподаватели (1,7%) 

               Отрицателна –  8 преподаватели (2,9%) 

ФС реши за преподавателите с отрицателна оценка да се проведе междинно 

атестиране през следващата учебна година. 

 

- Общо събрание на Медицински факултет – 2022 г. – форма на 

провеждане, дата, комисия по кворума 

ФС реши: 
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1. Да се свика Отчетно Общо събрание на МФ на основание чл. 49, ал. 1 на Правилника 

за устройството и дейността на Медицински университет-София 

2. Дата на провеждане на Отчетно Общо събрание на МФ - 21 юли 2022 г. 

3. Дата на повторно провеждане на Отчетно Общото събрание при липса на кворум - 26 

юли 2022 г. 

4. Форма на провеждане на Отчетно Общото събрание-неприсъствено, чрез online 

видео-конферентна връзка в online платформа 

5. Комисия по установяване на кворума:  

    Председател - проф. д-р Л. Желев, дм, Зам. - декан на МФ 

    Членове:  

    М. Бояджиева, ръководител Учебен отдел, МФ, Деканат 

    С. Балджийска, ръководител отдел “Административен”, МФ, Деканат 

6. Предложение за дневен ред на ОСФ съгласно правомощията от чл. 48, т. 5 - приемане 

на годишния отчет на декана за дейността на факултета и за развитието на академичния 

състав. 

  

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

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

 

 


