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 Утвърждавам: 

Декан на МФ – проф. Д. Буланов 
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 20.09.2022 г. 
 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:  
 

По първа точка от дневния ред ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р Ф. Абединов, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“  с  26  “да“ 

от 26 гласували  хабилитирани  и/или  с  ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

2. Гл. ас. д-р Ц. Маринов, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с  26  “да“ от 26 

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

3. Гл. ас. д-р Л. Вакрилова, 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 

„Неонатология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“ с  26  “да“ от 26 гласували  хабилитирани  и/или  с  ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

4. Ас. д-р В. Воденичаров, 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 

„Хигиена/вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ ” в Катедра по 

епидемиология и хигиена, сектор „Хигиена“ с  26  “да“ от 26 гласували  

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

5. Д-р Б. Белянова 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 „Клинична лаборатория” в Катедра по 

клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“ с  28  “да“ от 28 

гласували  членове на ФС; 
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6. Д-р Ф. Тенчев 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ 

„Проф. Ив. Киров“ с  28  “да“ от 28 гласували  членове на ФС; 

7. Д-р В. Боянов  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 „Медицинска микробиология” в 

Катедра по медицинска микробиология с  28  “да“ от 28 гласували  членове на 

ФС; 

8. Д-р Б. Станчева 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 

пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ с  28  

“да“ от 28 гласували  членове на ФС. 

 
ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2022/2023 г. 

ФС избра: 

 - За катедра по епидемиология и хигиена  -  За лекции, упражнения, сем.  изпити в 

поправителни и допълнителни сесии за МФ, ФДМ и ФФ. Участие в преддипломен стаж 

и ДИ /редовна, поправителна и допълн. сесии/на бълг. и англ. ез. до  1600 уч.ч. на 

хоноруван преподавател: 

1.  Проф. д-р Е. Воденичаров 

2.  Доц. д-р А. Пенков; 

 

-  За катедра по  АГ  -    

1.  Доц.д-р Б. Маринов - За лекции, сем. изпити и държавни изпити на бълг. ез. до 650 

уч. и СДО  

2.  Д-р К. Бояджиева - за упражнения на бълг. ез. до 400 уч.ч и СДО  

3.  Д-р С. Савова - за упражнения на бълг. ез. до 400 уч.ч. и СДО 

4.  Д-р Б. Георгиев - за упражнения на бълг. ез. до 400 уч.ч.; 

 

- За катедра по клинична имунология  -   За упражнения на  бълг. и англ. ез.  на 

студенти по медицина на III и V курс до 1600 уч. ч. общо за групата хонорувани 

преподаватели и СДО: 

1.  Д-р Е. Куртева 

2.  Д-р Г. Василев 

3.  В. Атанасова, дм 

4.  А. Георгиева, дм; 

 

-  За катедра по  клинична лаборатория  -    
1.   Проф. д-р К. Цачев – гост преподавател - Лекции на бълг. ез. до 20 уч. ч. 

2.   Доц. С. Атанасова - За ФФ –упражнения на  бълг. и англ. ез.  до 350 уч. ч., и СДО 

3. Д-р Т. Ячева – за упражнения и участие в изпити на  бълг. и англ. ез.   до 600 уч. ч. и 

СДО; 

 
-  За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина  -    
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1.   Проф. д-р Т. Червенякова - за лекции, семестриални изпити в редовна, 

поправителна и допълнителни сесии за МФ и ФДМ. Участие в преддипломен стаж и 

ДИ /редовна, поправителна и допълн. сесии/ на  

бълг. и англ. ез.  до 1500 уч.ч. 

2.   Доц. д-р И. Еленков - за лекции, семестриални изпити в редовна, поправителна и 

допълнителни сесии за МФ и ФДМ. Участие в преддипломен стаж и ДИ /редовна, 

поправителна и допълн. сесии/ на 

бълг. и англ. ез.  до 1500 уч.ч. 

3. Д-р Д. Велчева - За упражнения, семестриални изпити в редовна поправителна и 

допълнителни сесии за МФ и ФДМ на бълг. и англ. ез.до 670 уч. ч.; 

 

-  За катедра по медицинска химия и биохимия  -    
1.   Проф. д-р М. Димитрова, дб – За лекции и участие в изпити на английски език до 

386 уч. ч. 

2.   Доц. д-р В. Гърков – За лекции и участие в изпити на английски език до 405 уч. ч. 

3.   Д-р Р. Алексова – За упражнения на български и английски език до 380 уч. ч. 

4.   Р. Янева, химик – За упражнения на български език до 300 уч. ч.; 

 

-  За катедра по медицинска физика и биофизика - За лекции, упражнения и участие 

в изпити на български и английски език за МФ, ФДМ и ФФ до 1300 уч. ч.: 

1.  Доц. П. Узунова;  

 

-  За катедра по физикална медицина и рехабилитация -    
1.     Д-р С. Шопова – За Упражнения на  бълг. и англ. ез. до 210 уч. ч. и СДО. 

2.    Д-р А. Заралиева – За упражнения на бълг. ез. до 90 уч. ч. и СДО 

3.    Д-р В. Костова – За упражнения на бълг. ез. до 90 уч. ч. и СДО; 

 

-  За катедра по пропедевтика на вътрешните болести -    
1.   Д-р В. Гергова - За упражнения на бълг. и англ. ез. до 480 уч. ч. 

2.   Д-р В. Владов – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 480 уч. ч. 

3.   Д-р М. Михайлова – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 360 уч. ч. 

4.   Д-р Г. Николов – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 160 уч. ч. 

5.   Д-р С. Иванова – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 360 уч. ч. 

6.  Д-р Д. Василева – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 480 уч. ч. 

7.  Д-р Ц. Терзиева – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 480 уч. ч. 

8.  Проф. д-р О. Георгиев – За лекции на бълг. ез. в III-ти курс до 24 уч.ч.; 

 

-  За катедра по биология -    
1. Г. Петрова – За упражнения и участие в изпити на бълг. ез. до 380 уч. ч. 

2.  Доц. д-р И. Буланов – За упражнения на бълг. ез. до 360 уч. ч.; 

 
- За катедра по медицинска микробиология - За упражнения на  бълг. и англ. ез. до 

530 уч. ч. на хоноруван преподавател: 

1.  Д-р Д. Иванова, дм 

2.  Д-р Г. Гергова 

3.  Доц. д-р М. Марина 

4.  Д-р Л. Боянова 

 

-  За катедра по физиология и патофизиология : 

Сектор „Физиология“:    
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1. Проф. Р. Гърчев, дмн – За лекции, упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. ез. 

до 800 уч. ч. 

2. Доц. Н. Белова, дм – За лекции, упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 

850 уч. ч. 

3. Доц. П. Шербанова, дм – За лекции, упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. 

ез. до 700 уч. ч. 

4.  Д-р Т. Аврамова – За упражнения на бълг. ез. до 450 уч. ч. 

5.  П. Маркова, дб– За упражнения на бълг. ез. до 450 уч. ч. 

6.  Д-р Д. Панчева– За упражнения на бълг. и англ. ез. до 450 уч. ч., 

Сектор „Патофизиология“: 
1. Проф. д-р А. Стойнев, дмн – За упражнения и участия в изпити на бълг. и англ. ез. до 

400 уч. ч., 

2.  Д-р Г. Максимов – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 200 уч. ч.; 

 
-  За катедра по фармакология и токсикология -    
1.  Проф. К. Якимова – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 180 уч. ч. 

2.  Проф. М. Власковска– За упражнения на бълг. и англ. ез. до 180 уч. ч. 

3. Проф. Н. Бояджиева – За упражнения на бълг. и англ. ез. до 180 уч. ч. 

4.  Д-р К. Симеонова – За упражнения на бълг. ез. до 120 уч. ч. и на англ. ез. до 180 

уч.ч. 

Сектор „Клинична фармакология и терапия“:    
1.  Доц. д-р Д. Попова, дм– За лекции на бълг. ез. до 10 уч. ч. и на англ. ез. до 10 уч.ч. 

2.  Д-р И. Тимев– За упражнения на бълг. ез. до 120 уч. ч. и на англ. ез. до 180 уч.ч. 

3.  Д-р Н. Конова – За упражнения на бълг. ез. до 120 уч. ч. и на англ. ез. до 180 уч.ч. 

4.  Д-р В. Владимирова – За упражнения на бълг. ез. до 120 уч. ч. и на англ. ез. до 180 

уч.ч.; 

 
-  За катедра по анатомия, хистология и ембриология - За лекции, упражнения и 

участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 1400 уч. ч. на хоноруван преподавател: 

1.  Акад. проф. д-р В. Овчаров, дмн 

2.  Проф. д-р Л. Сурчев, дмн 

3.  Доц. д-р Д. Кръстев, дм – МУ-МК „Й. Филаретова“ ; 

 

-  За катедра по педиатрия- 
СБАЛДБ „ПРОФ.ИВАН МИТЕВ“ 

1.  Д-р М. Байчева – за упражнения на бълг. ез. до 50 уч. ч. и на англ. ез. до 250 уч. ч. 

2.   Д-р Е. Лазарова– за упражнения на бълг. ез. до 100 уч. ч. 

3.   Д-р Д. Йорданова – за упражнения на бълг. ез. до 250 уч. ч. и англ. ез. до 250 уч. ч. 

4.   Д-р Д. Стаматов – за упражнения на англ. ез. до 40 уч. ч. 

5.  Д-р М. Петрова – за упражнения на бълг. ез. до 40 уч. ч.   

6.  Д-р Т. Делчев – за упражнения на бълг. ез. до 150 уч. ч. и на англ. ез. до 150 уч. ч. 

7.  Д-р Б. Здравков – за лекции на бълг. ез. до 10 уч.ч. и упражнения на бълг. ез. до 180 

уч. ч. 

8.  Д-р Т. Тенева – за лекции на англ. ез. до 10 уч.ч. и упражнения на англ. ез. до 180 уч. 

ч. 

УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ 

1.  Д-р Н. Юрукова – за упражнения на бълг. ез. до 70 уч. ч. и на англ. ез. до 100 уч. ч. 

2.  Д-р Т. Христова – за упражнения на бълг. ез. до 70 уч. ч. и на англ. ез. до 100 уч. ч. 

НКБ - по учебен план за 3 потока англ. ез. – 12 уч.ч. лекции и 504 уч.ч. упражнения на 

бълг. и англ. ез. общо за групата преподаватели: 
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1. проф. А. Ненчева 

2.  Д-р Д. Печилков 

3.  Д-р Е. Левунлиева 

4.  Д-р К. Ненова 

5.  Д-р З. Еникова 

6.  Д-р Р. Маринов 

7.  Д-р Л. Димитров 

8.  Д-р В. Драгнева; 

 
-  За катедра по анестезиология и интензивно лечение -  
1.  Доц. д-р Й. Ямакова –  За лекции и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 320 уч. ч.  

и СДО 

  

-  За катедра по хирургия –  
1.  Д-р А. Арабаджиев – за упражнения на англ. ез.  V курс до 120 уч. ч.   

2.  Д-р Ц. Попов – за упражнения на англ. ез.  V курс до 120 уч.ч. и VI курс до 60 уч. ч.   

УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ - ДЕТСКА ХИРУРГИЯ -– обучение по учебен план: 

На бълг. ез. - лекции до 12 уч.ч  и упражнения до 288 уч.ч. и 

На англ. ез. - лекции до 18 уч.ч. и упражнения до 444 уч.ч. общо за групата хонорувани 

преподаватели, както следва: 

1.  Доц.д-р Х. Шивачев 

2.  Д-р Ц. Георгиев 

3.  Д-р К. Думанов 

4.  Д-р Н. Толекова 

5.  Д-р Я. Пъхнев 

6.  Д-р П. Спасова 

 
- За катедра по професионални болести – ФС гласува изплащане на проведени 23 

допълнителни учебни часа на англ. ез. за уч. 2021/22 г. на: 

1. Д-р В. Бояджиева. 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:   

  - За Катедра по епидемиология и хигиена – двама асистенти 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.)“ на база Сектор „Хигиена“; 

- 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 Катедра по професионални болести – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Професионални болести“ на база УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски“; 

- За Катедра по фармакология и токсикология – двама асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)“ на база Сектор „Фармакология“; 

- За Катедра по вътрешни болести – двама асистенти в област на висшето образование 

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

специалност „Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
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- За Катедра по спешна медицина – един главен асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология“ на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна - ИСУЛ“. 

 

По  

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

следните решения: 

ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на Доц. д-р Ж. Сурчев, дм /Катедра по неврохирургия/, 

роден на 25.10.1957 г. за първи път за три години с 27 “да“ и  1 “не“ бюлетини от 28 

гласували членове на ФС; 

2. Да удължи трудовия договор на Доц. д-р Е. Хаджиев, дм /Катедра по вътрешни 

болести/, роден на 03.01.1958 г. за първи път за три години с 28 “да“ бюлетини от 

28 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 ортопедия и 

травматология – две места за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на 

база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, обнародван в ДВ бр. 57/22.07.2022 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Доц. д-р Б. Матев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Д. Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Резервни членове 

Доц. д-р Л. Цветанов, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Доц. д-р М. Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Технически сътрудник: д-р П. Танчев. 

 

3.1.2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по образна 

диагностика и интервенционална рентгенология за нуждите на Катедрата по образна 

диагностика на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 57/22.07.2022 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Златарева, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

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

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

Външни членове 

Проф. д-р Н. Тоцев, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Д. Млъчкова, дм – МИ на МВР 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Г. Хаджидеков, дм – УБ „Лозенец“ 

Технически сътрудник: А. Петрова. 
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3.1.3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по медицинска 

психология за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база 

Клиника по детска психиатрия „Свети Никола“ към УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр.57/ 22.07.22 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Г. Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София; 

Доц. Х. Манолова, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София; 

Доц. М. Райчева - Терзиева, дп - Катедра по неврология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. П. Калчев, дпн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. К. Ханчева, дп - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Доц. д-р В. Батоева, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София; 

Проф. В. Попкостадинова, дм – ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Технически сътрудник: С. Тачева. 

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

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедрата по анестезиология и 

интензивно лечение на база Клиника анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 57/22.07.2022 г. 

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

София; 

Външни членове 

Проф. д-р Е. Одисеева, дм – ВМА-София 

Доц. д-р Р. Андонова, дм - пенсионер 

Резервни членове 

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

София; 

Доц. д-р С. Иванов, дм - пенсионер 

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

 

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

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

обнародван в ДВ бр. 69/26.08.2022 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р М. Соколов, дм – Катедра по хирургия към МУ-София 

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

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

Външни членове 

Доц. д-р В. Маринов, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Н. Белев, дм – МУ-Пловдив 

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

Доц. д-р Ц. Луканова, дм – ВМА-София 

Технически сътрудник: д-р В. Павлов. 

 

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

за нуждите на Катедрата по белодробни болести за База 2, Клиника по белодробна 

туберкулоза за възрастни към МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 

57/22.07.2022 г. 

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.  

 

3.1.7. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – две места  по  

ендокринология за нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. 

Иван Пенчев“, обнародван в ДВ бр. 57/22.07.2022 г. 

Вътрешни членове 

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

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

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

Доц. д-р Р. Робева, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София; 

Външни членове 

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

Доц. д-р Ж. Асьова, дм - МИ на МВР 

Доц. д-р М. Бояджиева, МУ-Варна 

Резервни членове 

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

Доц. д-р М. Сидерова, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: М. Тасева. 

 

3.2. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

3.2.1. Д-р М. Евтимова, редовен докторант към Катедра по ендокринология, отчислен с 

право на защита. Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София: общ 

брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 3. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р А. Шинков, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София; 

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

4. Доц. д-р М. Бояджиева, МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Р. Робева, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София; 

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

Технически сътрудник: М. Тасева. 

Дата на защита: 17.11.2022 г. 

 
3.2.2. Д-р М. Петкова, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести. 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 Р. Николов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

2. Проф. д-р Д. Желев, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София  

3. Проф. д-р З. Кръстев, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р К. Кацаров, дмн – ВМА-София, /външен член/; 

5. Доц. д-р В. Андонов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р С. Ханджиев, дм – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

Дата на защита: 11.01.2023 г. 

 
3.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

3.3.1. Д-р Д. Генов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по вътрешни 

болести. 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. Делийска, дмн – Катедра по нефрология към МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Влахова, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София;  

3. Доц. д-р Е. Тилкиян, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Доц. д-р Д. Паскалев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р В. Димитрова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р В. Василев, дм – Катедра по нефрология към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Стайкова, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

Дата на защита: 14.12.2022 г. 

 

3.3.2. Д-р П. Георгиева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести. 

Кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София: общ брой 

публикации – 3, от които с импакт фактор – 1. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р А. Гатева, дм - Катедра по вътрешни болести 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 Ж. Асьова, дм - МИ на МВР, /външен член/; 

5. Доц. д-р К. Тодорова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

Дата на защита: 14.12.2022 г. 
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3.3.3. Д-р Г. Пенев, докторант на самостоятелна подготовка към към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. Кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София; 

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

по анестезиология и интензивно лечение към МУ-София; 

3. Проф. д-р Д. Танчева, дм – пенсионер, /външен член/; 

4. Доц. д-р Р. Андонова, дм – пенсионер, /външен член/; 

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

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

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

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

Дата на защита: 18.01.2023 г. 

 
По т.4 . ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р  М. Юруков –  редовен докторант към Катедра по неврология, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 15/22.02.2022 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Лечение, модифициращо хода на множествената склероза“ 

Научен  ръководител: 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  

 

- Д-р М. Енева – редовен докторант към Катедра по образна диагностика, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 15/22.02.2022 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Образна диагностика и интервенционална рентгенология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен  5.60 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Неинвазивна образна диагностика на коронарната атеросклероза“ 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Недевска, дм 

База: Катедра по образна диагностика, УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- А. Коларов – асистент към Катедра по биология 

Тема: ”Цитоскелетни промени в миши овоцити при модел на остеоартрит и модулация 

от репродуктивни хормони” 

Научен ръководител: доц. Р. Живкова, дб 
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База: Катедра по биология 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Ембриология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- К. Кавалджиева – асистент към Катедра по биология 

Тема: ”Локализация и имуногенност на Hsp27 при пациенти с имунологично обусловено 

безплодие” 

Научни ръководители: Проф. д-р Д. Димитрова-Диканарова, дм и доц. М. Маркова, дб 

База: Катедра по биология 

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

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

Докторска програма: Имунология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 
-  Маг. фам. М. Смерикарова – асистент във Фармацевтичен факултет при МУ-София за 

зачисляване към Катедра по клинична лаборатория 

Тема: ”Разработване и валидиране на аналитични методи за определяне на 

транстиретинови кинетични стабилизатори в биологична среда” 

Научни ръководители: Проф. д-р Д. Свинаров, дмн и доц. В. Масларска, дф  

База: Катедра по кл. лаборатория, УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Клинична лаборатория 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р К. Михалев – задочен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, за 

срок от една година, поради възникнали затруднения във връзка с епидемичната 

обстановка и необходимост от набиране на необходимият брой пациенти, считано от 

30.11.2022 г. 

- Д-р С. Георгиева – редовен докторант към Катедра по урология, за срок от една година, 

поради необходимост от време за реализиране на изискуемите публикации, считано от 

22.09.2022 г. 

 

 

4.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Б. Господинова – задочен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от една 

година, поради семейни причини, считано от 01.10.2022 г. 

- Д-р Е. Чачи – задочен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от една година, 

поради семейни причини, считано от 01.10.2022 г. 

 

 4.5. ПРОМЯНА НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Л. Лилова – редовен  докторант към Катедра по ендокринология от „Автоимунно 

тиреоидно заболяване и витамин Д” на „Фактори, обуславящи ефективността на 
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медикаментозното лечение при автоимунен хипертиреоидизъм”. Катедреният съвет 

предлага  за втори научен ръководител да бъде избран Доц. д-р А. Шинков, дм. 

 

4.6. СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

- Д-р С. Грудкова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по пропедевтика 

на вътрешните болести, научният ръководител проф. д-р Д. Николова, дм, да бъде 

заменен с доц. д-р В. Генова, дм. 

 

4.7. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

болести 

- Д-р С. Донев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

- Д-р Ц. Попов – редовен докторант към Катедра по хирургия 

- Д-р К. Габровски – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

неврохирургия 

 
4.8. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Е. Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение с оценка: много добра 

 

4.9. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Костова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема на дисертационния труд: „Физикална медицина и рехабилитация при деца с 

церебрални двигателни нарушения”. 

Дата на защитата: 24.06.2022 г. 

- Д-р А. Петкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по спешна медицина 

Тема на дисертационния труд: „Ехокардиографски предиктори за рецидивиращо 

предсърдно мъждене”. 

Дата на защитата: 12.07.2022 г. 

- Д-р М. Стойнова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ендокринология 

Катедра по ендокринология 

Тема на дисертационния труд: „Ефективност на кортикостероидното лечение и 

телегаматерапията на орбити при пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО)”. 

Дата на защитата: 14.07.2022 г. 

- Д-р Г. Желев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по гастроентерология 

Тема на дисертационния труд: „Лапароскопска холецистектомия – мерки за безопасност 

при усложнени форми на жлъчнокаменна болест”. 

Дата на защитата: 01.09.2022 г. 
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4.10. ЗАЩИТИЛ НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

- Гл. ас. д-р Г. Георгиев, дм. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Нова епилигаментарна теория за 

оздравителния процес на медиалната колатерална връзка и невъзможността 

за такъв при предна кръстна връзка на колянната става”. 

Дата на защитата: 12.09.2022 г. 

 
РАЗНИ: 

- Предоставяне на целеви трансфер на ЦМБ 

 

ФС прие с мнозинство средствата от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. - 

„Специализация в здравеопазването“ да се предоставят текущо като целеви трансфер на 

Централна медицинска библиотека.  

     Трансферът се предоставя за заплащане на абонаменти, необходими за теоретичното 

обучение на лекарите-специализанти с цел повишаване на професионалния им 

капацитет. 

 

- Избор на рецензенти на монографичен труд 

ФС с мнозинство избра за рецензенти на монографичния труд 

 «Пемфигус» с автор: доц. д-р К. Дреновска, дм от Катедра по дерматология и 

венерология: 

       Проф. д-р Л. Митева, дм 

       Проф. д-р Х. Добрев, дм 

 
- Стартиране на Национална научна програма "Млади учени и 

постдокторанти - 2" – първи етап (2022-2023 г.) 

ФС прие с мнозинство и предлага на АС правила и критерии за участие на млади учени 

и постдокторанти в научната програма „Млади учени и постдокторанти-2“- първи етап, 

изготвени от комисия, съгласно решение на АС  (протокол № 25/19.07.2022 г.) във връзка 

с Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет и Заповед № РД09-

3399/20.06.2022 г. на Министъра на образованието и науката за одобряване на 

Национална програма "Млади учени и постдокторанти -2". Протоколът на комисията 

(Приложение 1), е неделима част от настоящия протокол. 

 

-  Утвърждаване на списък на предлаганите теми за свободноизбираеми 

курсове /модули/ за уч. 2022/2023 г.  

ФС прие с мнозинство Списък на предлаганите теми за  

свободноизбираеми курсове за уч. 2022/23 г. Списъкът на предлаганите теми за 

свободноизбираеми курсове/модули за уч. 2022/23 г. (Приложение 2), е неразделна част 

от настоящия протокол.  

 

- Утвърждаване на списък на предлаганите теми за факултативни курсове за 
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уч. 2022/2023 г.  

ФС прие с мнозинство Списък на предлаганите теми за факултативни 

курсове за уч. 2022/23 г. Списъкът на предлаганите теми за факултативни курсове за уч. 

2022/23 г. (Приложение 3), е неразделна част от настоящия протокол.  

 

- Избор на студенти-демонстратори към Катедра по анатомия, хистология и 

ембриология 

ФС гласува с мнозинство в учебния процес в катедра по анатомия, хистология и 

ембриология да участват като демонстратори следните студенти: 

1. И. Ангушев - V курс, фак. № 39066 

2. Л. Гайдарски - V курс, фак. № 39077 

Н. Вулова - VI курс, фак. № 38885 

4. Е. Бичкова - V курс, фак. № 39159 

5. Ц. Кирилов - III курс, фак. № 39478. 

 

Във връзка с определянето на МУ-София като Изследователски университет, в 

рамките на Националния План за Възстановяване и Устойчивост - Компонент 

„Иновативна България“ и „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и 

трансформация чрез наука и иновации“ и участието на Медицински факултет с 14 

проекта с интердисциплинарен характер в Програмата, ФС с мнозинство гласува 

следното решение: 

ФС възлага на Декана на МФ - проф. Д. Буланов да изиска от катедрите, участващи 

в проектите информация за актуалността и състоянието на наличната апаратурата за 

провеждане на научно-изследователска дейност свързана с реализацията на проектите по 

Програмата, и при необходимост да създаде организация за приоритетно осигуряване с 

апаратура, с цел гарантиране изпълнението на проектите, с които МФ участва в проекта 

МУ – Изследователски Университет. 

 

 

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

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

 
 


