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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 19.06.2019 г. 

 

 

 

 

1. НАУЧНИ ЖУРИТА: 

- ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по хранене и 

диететика за нуждите на Катедра по хигиена, обнародван в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.  

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

Христов, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 427 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Е. Воденичаров, дм - Катедра по хигиена към МУ-София  

Проф. Ф. Рибарова, дб – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ-София  

Проф. д-р Д. -Маркова, дм - ФОЗ към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р В. Дулева, дм – НЦОЗА 

Доц. д-р Р.-Косовска, дм – МУ-Плевен 

Резервен член: 

Доц. д-р А. Пенков, дм - Катедра по хигиена към МУ-София  

Технически сътрудник: Д. Димитрова. 

 

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

за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и 

чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ , обнародван в ДВ 

бр. 16/22.02.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р А. Тасева , дм (общ брой публикации – 10 (извън „доктор“), специалност 

– 1, учебна натовареност – 280 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р В. Маринова, дмн - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

Доц. д-р А. Йонков, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

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

Външни членове 

Проф. д-р Р. Маджов, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р К. Драганов, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Резервни членове 
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Доц. д-р Д. Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София  

Доц. д-р П. Чернополски, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: А. Георгиева. 

 

3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /шест места/ по 

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

обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидатите: 

- ас. д-р А. Асенова, дм (общ брой публикации – 12 (извън „доктор“), специалност – 1, 

учебна натовареност – 135 т.); 

- ас. д-р А. Шопова, дм (общ брой публикации – 9 (извън „доктор“), специалност – 1, 

учебна натовареност – 204 т.);  

- ас. д-р Н. Чаушев, дм (общ брой публикации – 10 (извън „доктор“), специалност – 1, 

учебна натовареност – 189 т.); 

- ас. д-р Е. Чорбаджиева, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), специалност – 

1, учебна натовареност – 276 т.); 

- ас. д-р И. Стефанова, дм (общ брой публикации – 6 (извън „доктор“), специалност – 1, 

учебна натовареност – 204 т.); 

- ас. д-р Н. Семерджиева, дм (общ брой публикации – 9 (извън „доктор“), специалност – 

1, учебна натовареност – 75 т.); 

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

допускат до участие в конкурса. 

Състав на научно жури:    

Вътрешни членове 

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

Доц. д-р Д. Цветанова, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Доц. д-р Н. Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

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

Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: З. Нанова. 

 

4. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по ортопедия и 

травматология за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО 

„Проф. Б. Бойчев“, обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. 

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

Н. Димитров, дм (общ брой публикации –  66 (извън „доктор“), с IF – 4, цитирания в 

чужди бази данни - 13, научни проекти -1, специалност – 1, учебна натовареност – 

276,5 т.)  отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидатът се допуска до участие в конкурса. 

Състав на научно жури:    

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

Външни членове 

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

Проф. д-р Н. Цачев, дмн – ВМА 

Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР 

Резервни членове 

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

Проф. д-р В. Ставрев, дм – МУ-Пловдив - външен член 

Технически сътрудник: д-р Р. Кехайов. 

 

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

нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на:  

- гл. ас. д-р В. Генова, дм (общ брой публикации – 41(извън „доктор“), с IF – 8, 

цитирания в чужди бази - 18, научни проекти -4, специалност – 2, учебна натовареност 

– 784 т./като гл. ас. – 800 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

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

- 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/. 

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

София 

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 

Проф. д-р В. Димитров, дм – Катедра по алергология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р Д. Господинова – Вълкова, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен 

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

Резервен член 

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

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 

6. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  по кардиология за нуждите 

на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“, 

обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на гл. ас. д-р С. Найденов, дм (общ брой публикации – 56(извън 

„доктор“), с IF – 8, цитирания в чужди бази - 79, научни проекти - 2, специалност – 1, 

учебна натовареност – 185 т. /като гл. ас. 800 т.) отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допускат до участие в 

конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

София 

Проф. д-р Д. Трендафилова - Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология към МУ-София; 
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Проф. д-р Ю. Македонска (Джоргова), дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р М. Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р С. Тишева – Господинова, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р И. Груев, дм – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис 

III“ 

Резервни членове 

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

болести към МУ-София 

Доц. д-р Ч. Шалганов, дм – Национална кардиологична болница 

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 

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

за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на:  

- гл. ас. д-р С. Костова, дм (общ брой публикации – 36(извън „доктор“), с IF – 6, 

цитирания в чужди бази - 27, научни проекти -4, специалност – 1, учебна натовареност 

– 295 т./като гл. ас. – 800 т.); 

- гл. ас. д-р Н.-Кръстева, дм (общ брой публикации – 34(извън „доктор“), с IF – 4, 

цитирания в чужди бази - 25, научни проекти -3, специалност – 1, учебна натовареност 

– 255 т./като гл. ас. – 400 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р И. Петкова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

Доц. д-р А. Оскар, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

Проф. д-р С. Чернинкова - Гопина, дмн – Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА-София 

Проф. д-р Х. Групчева, дмн - МУ-Варна 

Проф. д-р З. - Ангелова, дмн - МУ-Варна 

Доц. д-р Н. Петкова – Влахова, дм – пенсионер 

Резервни членове 

Доц. д-р Г. Димитрова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

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

Технически сътрудник: Т. Тодорова. 

 

8. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” /две места/ по 

офталмология за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни 

болести към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на:  

- доц. д-р И. Танев, дм (общ брой публикации – 91(52- извън доцент), с IF – 14(11- 

извън доцент), цитирания в чужди бази - 182, научни проекти -8, специалност – 1, 

защитили докторанти – 4, учебна натовареност – 303 т./като доцент – 800 т.); 

- доц. д-р В. Чернодринска, дм (общ брой публикации – 71 (35 - извън доцент), с IF – 

8(6 - извън доцент), цитирания в чужди бази - 71, научни проекти -4, специалност – 1, 

защитили докторанти – 7, учебна натовареност – 242 т./като доцент – 500 т.), 
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отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се 

допускат до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р И. Петкова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

Проф. д-р С. - Гопина, дмн – Катедра по неврология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Л. Войнов, дм – ВМА-София 

Проф. д-р Х. Групчева, дмн - МУ-Варна 

Проф. д-р З. - Ангелова, дмн - МУ-Варна 

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

Доц. д-р Д. – Георгиева, дм - МУ-Пловдив  

Резервни членове 

Доц. д-р Г. Димитрова, дм – Катедра по офталмология към МУ-София 

Доц. д-р Н. Петкова – Влахова, дм – пенсионер 

Технически сътрудник: Т. Тодорова. 

 

9. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” /две места/ по 

гастроентерология за нуждите на Катедра по гастроентерология на база Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на:  

- доц. д-р Й. Генов, дм (общ брой публикации – 95(38-извън доцент), с IF – 12(11- извън 

доцент), цитирания в чужди бази - 199, научни проекти -4, специалност – 1, защитили 

докторанти – 1, учебна натовареност – 160 т./като доцент – 900 т.); 

- доц. д-р В.-Нанкова, дм (общ брой публикации – 102 (32 - извън доцент), с IF – 12(8 - 

извън доцент), цитирания в чужди бази - 56, научни проекти -2, специалност – 2, 

защитили докторанти – 1, учебна натовареност – 255 т./като доцент – 700 т.), 

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

допускат до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Б. Владимиров, дм – Катедра по гастроентерология към МУ-София 

Проф. д-р Р. Николов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

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

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

Външни членове 

Проф. д-р С. Стойнов, дмн - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Доц. д-р Н. Кръстев, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р М. Мирчев, дм – МУ-Варна 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Д. - Томова, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: Т. Мишева. 

 

10. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”  по биофизика за нуждите 

на Катедра по медицинска физика и биофизика, обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г.  

Комисията за преглед на документите установи, че документите на:  

- гл. ас. Л. Трайков, дбф (общ брой публикации – 39(извън „доктор“), с IF – 12, 

цитирания в чужди бази – 27 /54 т./, научни проекти - 14, специалност – 1, учебна 
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натовареност – 562 т./като гл. ас. – 200 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

- П. Ставрев, дмф – (общ брой публикации – 70 (извън „доктор“), с IF – 26, цитирания в 

чужди бази - 486, научни проекти - 5, специалност – няма, учебна натовареност – 40 

т./като гл. ас. – 0 т.) Кандидатът не отговаря на изискванията за наличие на 

задължителния показател за придобита специалност, която в обявения конкурс е по 

„биофизика“. Кандидатът не се допуска до участие в конкурса. 

Състав на научно жури: 

Вътрешен член 

Акад. проф. Б. Тенчов, дбн - Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-

София 

Външни членове 

Проф. А. – Панкова, дбн – БАН 

Проф. П. Загорчев, дбн – МУ-Пловдив 

Проф. В. Турийски, дб – МУ-Пловдив 

Проф. Р. - Пенкова, дбн – МУ-Плевен 

Проф. Г. Станева, дбн – БАН 

Доц. Е. Борисова, дф – БАН 

Резервен член 

Доц. В. Хаджимитова, дбф - Катедра по медицинска физика и биофизика към МУ-

София 

Технически сътрудник: Д. Петкова. 

 

11. 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 съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ 

„Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата д-р С. Димитров, дм (общ брой 

публикации – 10 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна натовареност – 208 т.) 

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

допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

кардиология към МУ-София 

Проф. д-р Д. Петков, 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 

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

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

Резервни членове 

Проф. д-р М. Станкев, дмн – МБАЛ НКБ 

Проф. д-р В. Петров, дм -  УМБАЛ „Света Марина“- Варна 

Технически сътрудник: Б. Стоянова. 

 

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

нуждите на Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база 

Клиника по кардиология към УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 
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27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата д-р Н. Чилингирова, дм (общ брой публикации – 7 (извън „доктор“), 

специалност – 1, учебна натовареност – 141 т.) отговарят на изискванията и критериите 

на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатката се допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Ю. (Джоргова), дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

Проф. д-р Д. - Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

Доц. д-р С. Йовев, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р М. Станева, дм - – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Проф. д-р М. Миланова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

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

Проф. д-р С. – Господинова, дм – МУ-Плевен 

Технически сътрудник: Б. Стоянова. 

 

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

нуждите на Катедра по педиатрия към СБАЛДБ “Проф. И. Митев“, обнародван в ДВ 

бр. 27/02.04.2019 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата  д-р  Н.-Дончева, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), 

специалност – 1, учебна натовареност – няма) не отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатката не се допуска до участие в 

конкурса, който се прекратява.    

 

- ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

1.Д-р Б. Робев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по фармакология и 

токсикология. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/биологични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Чл. кор. проф. д-р М. Власковска, дмн - Катедра по фармакология и 

токсикология към МУ-София; 

2. Проф. д-р К. Якимова, дмн - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Л. Пейчев, дм – МУ – Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Костадинова, дм – МУ – Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р Г. Ставрева, дм – МУ – Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р С. Сурчева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-

София; 

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

Технически сътрудник – Р. Методиева. 

Дата на защита: 26.08.2019 г. 

 

2.Д-р Н. Габровска, задочен докторант към Катедра по белодробни болести. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав /терапевтични 
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специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

към МУ-София; 

3. Проф. д-р М. – Николова, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

4. Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Велизарова, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София; 

2. Доц. д-р Б. Шентов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – Б. Бочкарова. 

Дата на защита: 10.10.2019 г. 

 

2. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

ФС взе следните решения за: 

2.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р Ж. Стефанова – редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология, 

във връзка с обявения в ДВ бр. 17/26.02.2019 г. конкурс за преобявена докторантура за 

уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Изследване на нови механизми и фармакологичното им повлияване при 

невропсихиатрични разстройства” 

Научен ръководител: доц. д-р М. Варадинова, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р П.-Георгиева – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 17/26.02.2019 г. конкурс за преобявена докторантура за уч. 2018/19 г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Синдром на поликистозните яйчници” 

Научен ръководител: проф. д-р З. Каменов, дмн 

База: Клиника по ендокринология, УМБАЛ"Александровска", Катедра по вътрешни 

болести 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

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

и медицинска онкология, във връзка с обявения в ДВ бр. 17/26.02.19 г. конкурс за 

преобявена докторантура за уч. 2018/19 г. 
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Докторска програма: Нуклеарна медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Приложение на позитрон-емисионна томография и компютърна томография в 

диагностично-лечебния алгоритъм при злокачествени новообразувания на глава и шия” 

Научен ръководител: доц. д-р В. Хаджийска, дм 

База: Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

2.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

-Д-р А. Бистриан – асистент към Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема:”Шест-годишно проспективно проследяване на поведенчески нарушения при деца 

с аутистично разстройство” 

Научен ръководител: Доц. д-р Д. Терзиев, дм 

База: Катедра по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ  „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Психиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 

-Д-р Т. Киров – асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Тема:”Морфологична характеристика на миентеричния сплит и неврохимични аспекти 

на неадренергична и нехолинергична трансмисия в коло-ректалната област на плъх” 

Научен ръководител: Доц. д-р Л. Малинова, дм 

Научен консултант: Проф. д-р Н. Лазаров, дмн 

База: Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 

-Д-р П. Радулова – асистент към Катедра по акушерство и гинекология 

Тема:”Терапевтичен подход при приложението на инхалаторен азотен окис в 

неонаталния период” 

Научен ръководител: Проф. д-р Б. Слънчева, дм 

База: Клиника по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и 

гинекология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Неонатология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 

-Д-р С. Куртев – асистент към Катедра по вътрешни болести 

Тема:”Предиктори за отговор към ресинхронизираща терапия при пациенти със 

сърдечна недостатъчност” 
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Научен ръководител: Доц. д-р Д. Василев, дм 

База: Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Кардиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния труд, 

както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет. 

 

2.3. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Н. Николова – редовен докторант към Катедра по спешна медицина от „Оценка 

асинхронията на лява камера” на „Съдова ригидност и субклинична левокамерна и 

левопредсърдна дисфункция при пациенти с артериална хипертония”.  

- Д-р В. Карамфилова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести от 

„Метаболитен синдром” на „Нови биохимични и генетични маркери при неалкохолна 

стеатозна болест при затлъстяване и предиабет”.  

- Д-р Д. Димова – редовен докторант към Катедра по образна диагностика от „Образна 

диагностика на заболяванията на аднеските” на „3Т магнитнорезонансна диагностика 

при тумори на аднексите”. Предлага се за втори научен ръководител доц. д-р Г. 

Хаджидеков, дм. 

 

2.4. ИЗБОР НА ВТОРИ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

-  Д-р М. Колева – докторант на сам. подготовка към Катедра по неврология,  предлага 

се за втори научен ръководител доц. д-р Н. Топалов, дм. 

-  Д-р Е. Родопска – задочен докторант към Катедра по неврология,  предлага се за 

втори научен ръководител доц. д-р Н. Топалов, дм. 

-  Д-р Даниела Тодорова Денева-Тодорова – задочен докторант към Катедра по 

неврология,  предлага се за втори научен ръководител доц. д-р Н. Топалов, дм. 

- Д-р В. Спасова – задочен докторант към Катедра по медицинска генетика,  предлага 

се за втори научен ръководител чл. кор. проф. д-р Д. Тончева, дбн 

 

2.5. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р В. Димитрова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

физикална медицина и рехабилитация, за срок от една година, поради необходимост от 

събиране на достатъчен брой пациенти, считано от 19.08.2019 г. 

- Д-р Д. Самуел – задочен докторант към Катедра по неврология, за срок от една 

година, поради необходимост от допълнителна обработка на наличните клинични 

данни, считано от 19.02.2019 г. 

 

2.6. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р С. Димитрова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, 

считано от 31.03.2019 г. 

Д-р Н. Манолов, редовен докторант към Катедра по обща медицина, считано от 

31.03.2019 г. 

- Д-р И. Цветков, редовен докторант към Катедра по обща медицина, считано от 

30.03.2019 г. 

 

2.7. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:. 

- Във връзка с доклади от доц. д-р А. Александров, дм и доц. д-р А. Апостолов, дм 

научен ръководител на д-р М. Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка, с 

краен срок 28.03.2019 г. към Катедра по съдебна медицина и деонтология, се предлага 
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д-р Стоянова да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение на 

ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов срок. 

 

2.8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА 

-  Във връзка със заявление за прекратяване на обучението на д-р Р. Койчева, докторант 

на самостоятелна подготовка към Катедра по нефрология, поради лични и финансови 

причини, се предлага прекратяване на докторантурата на д-р Койчева. 

-  Във връзка с доклад на проф. д-р Т. Попов, дм и заявление за отписване от 

докторантура  съгл. чл. 74, ал. 2 от ЗВО на д-р М. Хасани, задочен докторант към 

Катедра по алергология, се предлага прекратяване на докторантурата на д-р Хасани. 

 

2.9. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Д-р П. Новакова, редовен докторант към Катедра по алергология 

- Д-р Е. Петкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по алергология  

- Д-р Д. Недева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по алергология  

- Д-р Ц. Таламанова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология 

- Д-р И.-Кирева, редовен докторант към Катедра по неврология 

- М. Маринова, задочен докторант към Катедра по имунология 

- Д-р Т. Ангелов, редовен докторант към Катедра по гастроентерология 

- Д-р С. Славов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по акушерство и 

гинекология 

- Д-р О. Асенов, редовен докторант към Катедра по неврология 

 

2.10. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

 

- Д-р Г. Василев, редовен докторант към Катедра по имунология с оценка: много добра 

- Д-р Е. Куртева, редовен докторант към Катедра по имунология с оценка: много добра 

- Д-р Б. Хадра, редовен докторант към Катедра по имунология с оценка: много добра 

- К. Белемезова, задочен докторант към Катедра по имунология с оценка: добра 

- Д-р Е. Петкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по алергология с 

оценка: добра 

- Д-р Д. Недева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по алергология с 

оценка: добра 

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

фармакология и токсикология с оценка: много добра 

- Д-р В. Илиева, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение с оценка: много добра 

- Д-р К. Найденова, редовен докторант към Катедра по алергология с оценка: добра 

- С. Атемин, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: много 

добра 

- З. Павлова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: много 

добра 

- М. Младенова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: 

много добра 

- Е Николова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия с оценка: 

много добра 

- Д-р И. Димитрова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: 

много добра 
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- Д-р Н. Йорданов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с 

оценка: незадоволителна 

- Д-р Ц. Гатев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

- Д-р М. Николов, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: 

много добра 

- Д-р И. Недева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

- Д-р А. Илиев, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

- Д-р А. Маркова, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: добра 

Д-р И. Георгиева, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: много 

добра 

- Д-р В. Карамфилова, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести с оценка: 

много добра 

 

2.11. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на НС 

„Доктор на науките”, на основание чл. 95 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, на: 

- гл. ас. д-р В. Решкова, дм, преподавател към Катедра по вътрешни болести, с тема на 

дисертационния труд: „Клинични характеристики и невроендокринни промени при 

първична и вторична фибромиалгия”. Средствата за защитата на дисертационния труд 

са за сметка на Медицински факултет. 

 

2.12. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Д. Игнатова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Психиатрия. 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Разходи и ефективност при лечение на шизофрения и 

афективни разстройства”. 

Дата на защитата: 31.05.2019 г. 

- Д-р А. Банчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия. 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на терапевтичните режими върху здравния 

статус при пациенти с хемофилия”. 

Дата на защитата: 03.06.2019 г. 

- Д-р В. Шурлиев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Нефрология. 

Катедра по нефрология 

Тема на дисертационния труд: „Значимост на пункционната бъбречна биопсия в 

нефрологичната практика”. 

Дата на защитата: 13.06.2019 г. 

 

  

Протоколирал: 

Я. Стойчева 


