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                                                       Утвърждавам:  

                                                                    Декан на МФ – чл. кор.проф. И. Митов, дмн  

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 15.05.2019 г. 

 

  

  

ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НОВИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

  ФС с мнозинство избра и предлага на АС да утвърди избора на следните 

преподаватели: 

1. Д-р Г. Желев 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 „Обща хирургия” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

2. Д-р С. Ушева 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 „Обща хирургия” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

3. Д-р Е. Костадинов 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 „Обща хирургия” в 

Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

4. Д-р Т. Кунчев, дм 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛ „Александровска“; 

5. Д-р К. К.-Уриен, дм 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

ФС с мнозинство избра следните хонорувани преподаватели за уч. 2018/19 г.: 

1. За  катедра по педиатрия -     
Д-р Д. Русинов – За обучение на български език до 120 уч.ч. и обучение на 

английски език до 120 уч.ч. и участие в изпити,  считано от м.04.2019 г. 
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ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

-  За Катедра по професионални болести – двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

-  За Катедра по пропедевтика на вътрешните  болести – четирима асистенти на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

-  За Катедра по урология – двама главни асистенти и един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

-  За Катедра по клинична лаборатория – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

-  За Катедра по обща и оперативна хирургия – двама асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

-  За Катедра по педиатрия – един асистент на база УМБАЛ „Александровска“. 

  

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

  

1. Проф. д-р Т. Кунева, дм, Катедра по професионални болести, родена на 

10.09.1952 г., за  трети път, с  21„да” от  21 гласували. 

2. Доц. д-р Е. Попова, дм, Катедра по физиология, родена на 29.08.1954 г., за  

първи път, с 21 „да” от  21 гласували. 

 

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 за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база Клиника 

по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в 

ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата ас. д-р К. 

Кайкчиян, дм (общ брой публикации – 5 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 292 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р П. Кинов, дмн – 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“ 

Проф. д-р Н. Цачев, дмн – ВМА 

Резервни членове 

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

Проф. д-р А. Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – външен член 

Технически сътрудник: д-р Р. Кехайов. 

 

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

нуждите на Катедра по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ 

„Александровска“ , обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата ас. д-р С. 

Милева, дм (общ брой публикации – 5 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 313 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Доц. д-р Г. Стоянова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 
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Проф. д-р Д. Петрова – Николова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р А. Кънева – Ненчева, дм – НКБ-София 

Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р О. Георгиев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София 

Проф. д-р К. Костов, дм – ВМА-София – външен член 

Технически сътрудник: А. Дойчева. 

 

3.1.3. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по сърдечно-

съдова хирургия за нуждите на Катедра по  сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология на база Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“, 

обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата ас. д-р  Д. 

Кючуков, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), специалност – 2, учебна 

натовареност – 196 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Г. Начев, дмн – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София 

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

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Б. Баев, дм - УМБАЛ „Света Екатерина“ 

Проф. д-р П. Панайотов, дмн - УМБАЛ „Света Марина“ - Варна 

Доц. д-р З. Въжев, дм - УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р М. Станкев, дмн – МБАЛ НКБ 

Проф. д-р В. Червенков, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Технически сътрудник: Б. Стоянова. 

 

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

нуждите на Катедра по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, 

обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата ас. д-р А. 

Шинков , дм (общ брой публикации –  66, с IF – 15, цитирания в чужди бази данни - 

142, научни проекти 3, специалност – 2, учебна натовареност – 310 т.)  отговарят на 

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

участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

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

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

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

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

Външни членове 

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

Доц. д-р Ж. Асьова, дм – МИ-МВР 
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Доц. д-р Б. Нончев, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р С. Захариева, дмн - Катедра по ендокринология към МУ-София 

Проф. д-р Б. Лозанов, дмн – пенсионер 

Технически сътрудник: М. Тасева. 

 

3.1.5. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /две места/ по 

белодробни болести за нуждите на Катедра по  белодробни болести – един за база 

Първа терапевтична клиника  и един за база Клиника по детска фтизиатрия към 

МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите:  

- Гл. ас. д-р  Е. Меков, дм (специалност – 1, общ брой публикации – 10, учебна 

натовареност – 311 т.)  

- Гл. ас. д-р А. Спасова, дм  (специалност – 2, общ брой публикации – 7, с IF – 

10, учебна натовареност – 391 т.) 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се 

допускат до участие в конкурса.    

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Проф. д-р О. Георгиев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София 

Доц. д-р Р. Петков, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Г.Василева, дм – Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив 

 

Резервни членове 

Проф. д-р Д. Петрова – Николова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести към МУ-София 

Доц. д-р Д. Димов, дм - Тракийски университет – Стара Загора 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 

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

за нуждите на Катедра по белодробни болести на база Втора терапевтична клиника към 

МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че:  

- документите на гл. ас. д-р Д. Маринова, дм (общ брой публикации – 42, с IF 

– 10, цитирания в чужди бази - 61, научни проекти -10, специалност – 1, 

учебна натовареност – 487 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатката се допускат до участие в конкурса.    

- документите на гл. ас. д-р Р. Чернева, дм – не отговаря на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатката не се допуска до 

участие в конкурса с мотиви: няма ОНС „доктор по белодробни болести“ 

/изискване на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗРАСРБ/. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Проф. д-р О. Георгиев, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София 

Проф. д-р Д. Николова, дм – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София 
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Доц. д-р Р. Петков, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Г. Пракова-Василева, дм – Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р М. Стоименова – Николова, дмн – НЦЗПБ 

Резервни членове 

Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Д. Димов, дм - Тракийски университет – Стара Загора 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 

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

анестезиология и интензивно лечение за нуждите на Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение - един на база УМБАЛ „Александровска“ и един на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“, обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидатите :  

- Гл. ас. д-р Р. Маринова, дм /за мястото в УМБАЛ“Александровска“/  няма  

необходимия брой публикации с IF /според Thomson Reuters/. 

- Гл. ас. д-р Д. Тобова, дм / за мястото в УМБАЛ“Александровска“/  няма  

необходимия брой публикации с IF /според Thomson Reuters/.  

- Гл. ас. д-р З. Цончев, дм  /за мястото в УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“/   

няма  необходимия брой публикации с IF /според Thomson Reuters/ и 10 

цитирания в чужди бази данни, т.е. 

не отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатите не се допускат до участие в конкурса.    

По тази причина  ФС реши да не избира научно жури и прекратява конкурса. 

 

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

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

пропедевтика на вътрешните болести. Заключение на комисията по текущо атестиране 

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

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

София. 

Състав на научно жури: 

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

МУ-София; 

2. Проф. д-р Т. Донова, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София; 

3. Проф. д-р М. Григоров, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

4. Проф. д-р М. Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

5. Доц. д-р Ч. Шалганов, дм – Национална кардиологична болница, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р А. Постаджиян, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София; 

2. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – МУ – Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – Ивелина Василева Атанасова. 

Дата на защита: 10.09.2019 г. 

 

3.2.2. Д-р И. М.-Хуеш, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по образна 

диагностика. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 4, от които 1 с импакт фактор – 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 
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Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р В. Хаджидеков, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р Н. Тоцев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р Н. Трайкова, дм - МУ – Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Л. Петров, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р М. Тотев, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Петрова. 

Дата на защита: 05.07.2019 г. 

 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4.1. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р С. Кръстанова – редовен докторант към Катедра по обща медицина, за срок 

от една година, поради необходимост от завършване на статистическата обработка 

на получените данни и финализиране на дисертационния труд, считано от 

23.03.2019 г. 

 

4.2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Е. Куртева, редовен докторант към Катедра по имунология, считано от 24.03.2019 

г. 

- Д-р Б. Колев, задочен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, считано от 18.04.2019 г. 

 

4.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:. 

- Във връзка с доклади от проф. д-р И. Литвиненко, дм и доц. д-р Д. Авджиева, дм 

научен ръководител на д-р Б. Карашова, редовен докторант, с краен срок на 

прекъсването й по майчинство10.07.2018 г. към Катедра по педиатрия, се предлага д-р 

Карашова да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов срок. 

 

4.4. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Д. Йорданова, редовен докторант към Катедра по педиатрия 

- Д-р Д. Пенчева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести 

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

пропедевтика на вътрешните болести 

- В. Спасова, задочен докторант към Катедра по медицинска генетика 

- Д-р Х. Вълков, редовен докторант към Катедра по гастроентерология 

- Д-р И. Хуеш, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по образна 

диагностика 

 

4.5. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Т. Станкова, редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология с 

оценка: добра 

- Д-р Д. Димова, редовен докторант към Катедра по образна диагностика с оценка: 

мн.добра 

- Д-р Л. Балабански, задочен докторант към Катедра по медицинска генетика с оценка: 

мн.добра 
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- Д-р Е. Михайлова, редовен докторант към Катедра по образна диагностика с оценка: 

мн.добра 

- Д-р И. Хуеш, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по образна 

диагностика с оценка: мн.добра 

 

4.6. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- А. Василева. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Структурно и биохимично охарактеризиране на 

хлорогенни киселини, изолирани от Tanacetum vulgare L (Вратига) като потенциални 

противотуморни агенти”. 

Дата на защитата: 14.05.2019 г. 

- В. Димитрова. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3  

Докторска програма: Биохимия. 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на сигнални пътища в клетъчни култури, 

изолирани от нормална, човешка, апикална папила”. 

Дата на защитата: 14.05.2019 г. 

- Д-р И. Иванов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Инфекциозни болести. 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 

Тема на дисертационния труд: „Въздушно капкови /респираторни/ инфекциозни 

болести”. 

Дата на защитата: 10.04.2019 г. 

 

4.7. Във връзка с предложението за зачисляване като докторант на самостоятелна 

подготовка на д-р А. Бистриан – асистент към Катедра по психиатрия и медицинска 

психология с тема: ” Динамика и характеристики на трудните и агресивни поведения 

при деца с аутистично разстройство. Лонгитудинално проследяване ” ФС реши: Да се 

върне в катедрата за редактиране и прецизиране на темата на дисертационния труд. 

 

4.8. Във връзка с предложението за промяна на тема „3Т магнитнорезонансна 

диагностика на женската полова система” на д-р Д. Димова  – редовен докторант към 

Катедра по образна диагностика   ФС реши: Да се върне в катедрата за конкретизиране 

и прецизиране на темата на дисертационния труд. 

 

5. РАЗНИ 

5.1. Продължаване на срока на трудовия договор на преподавател  

По предложение на Деканския съвет и в съответствие с т. 29 от решение на АС от 

27.11.2018 г. ФС реши да предложи на АС да  се продължи трудовия договор като 

гост-преподавател до една година на проф. Д. Петров, дмн, Кат. по белодробни 

болести  при тайно гласуване с 21 „да“ от 21 гласували. 

5.2 Назначаване на асистент в катедра по физиология 

  Във връзка с доклад от проф. Р. Гърчев – ръководител на катедра по физиология на 

основание чл. 17 от ЗРАСРБ и чл. 44 от ППЗРАСРБ  и по предложение на Деканския съвет, 
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ФС гласува с мнозинство  за назначаването на Е. Гъбев, който има докторска степен (PhD) от 

Цюрихския университет- Швейцария,   като асистент в катедрата по физиология. 

  

 

 

Протоколирал:                                          ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                                          Чл. кор. Проф. д-р И. Митов 

 
 

 


