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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 18.07.2019 г. 

 

  
1.   

  

 

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. Гл. ас. д-р А. Шинков, 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 

„Ендокринология” в Катедра по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. 

Пенчев“;  

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

2. Ас. д-р К. Кайкчиян, 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 „Ортопедия и травматология” в Катедра по ортопедия и 

травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

3. Ас. д-р Е. Меков, 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ 

„Света София“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

4. Д-р А. Спасова-Джонова, 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 „Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести 

на база МБАЛББ „Света София“; 
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Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

5. Ас. д-р Д. Кючуков, 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

6. Д-р С. Димитров, 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 

„Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

7. Ас. д-р Н. Чилингирова, 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 „Кардиология” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

8. Ас. д-р Н. Чаушев, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

9. Ас. д-р А. Шопова, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

10. Ас. д-р И. Стефанова, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 
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11. Ас. д-р А. Асенова, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

12. Ас. д-р Е. Чорбаджиева, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

13. Ас. д-р Н. Семерджиева, 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

14. Ас. д-р А. Тасева, 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 „Обща 

хирургия” в Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

Гласували 24 „да“ от присъствали 24  хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове 

на ФС. 

15. Д-р Д. Дмитренко 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 „Урология” в Катедра по 

спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

16. Д-р Л. Шопов 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 „Кардиология” в Катедра по спешна 

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

17. Д-р М. Карагеоргиева 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 „Офталмология” в 

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

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 
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18. Д-р Д. Трифонова 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 „Нефрология” в Катедра 

по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

19. Д-р Д. Попов, 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 „Неврохирургия” в 

Катедра по неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

20. С. Христова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването на 

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

образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност 

„Биофизика” в Катедра по медицинска физика и биофизика; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

21.  Д-р А. Димитрова-Каменова, 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 „Хигиена 

(вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” в Катедра по хигиена; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

22. Д-р В. Войнова-Георгиева, след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

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

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология” в 

Катедра по епидемиология; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

23. Д-р М. Ценов, 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 онкология” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

24. Д-р Р. Мангалджиев, 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 онкология” 

в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

25. Д-р С. Кътов, 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 онкология” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“; 
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Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

26. Д-р Й. Христов, 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 онкология” 

в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

27. Д-р В. Мегданова, 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 онкология” 

в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

28. Д-р И. Габровски, 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 „Лъчелечение” в Катедра 

по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

Гласували 26 „да“ от присъствали 26 членове на ФС. 

 
ФС избра с мнозинство за уч. 2018/2019 г. следните хонорувани преподаватели: 

1. За катедра по хирургия – За упражнения на български и английски език до 196 

уч.ч. общо за двамата преподаватели от ФДМ /Катедра по Дентална, орална и 

лицево-челюстна хирургия/: 

- Д-р Г. Мишев 

- Д-р М. Димитров 

2. За катедра по спешна медицина - За упражнения в преддипломния стаж по 

спешна медицина на бълг. ез. до 238 уч.ч.  

- Д-р А. Янева – считано от 13.01.2019 година 

3. За катедра по обща и оперативна хирургия - Избрани с ФС 18.01.2019г-

допълнителни граждански договори за преподаване през летния семестър 

(упражнения на БЕ и АЕ) до разрешените учебни часове и изплащане на 

отработените учебни часове / Считано от 11.02.2019 до 13.05.2019 г./: 

- Д-р Р. Тодоров – бълг. ез. 96 уч.ч; англ. ез. 216 уч.ч. 

- Д-р С. Николова Катибова -  бълг. ез.  96 уч.ч;   англ. ез. 216 уч.ч. 

- Д-р А. Тасева -  бълг. ез.  96 уч.ч;  англ. ез.  192 уч.ч. 

4. За катедра по АГ - За упражнения на   бълг. ез. до 50 уч.ч.: 

- Д-р В. Димов 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси: 

- За Катедра по патофизиология – двама асистенти; 

- За Катедра по гастроентерология – четирима асистенти на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по спешна медицина – седем асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 
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- За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – двама главни асистенти и двама 

асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по съдебна медицина и деонтология – един главен асистент и един 

асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по медицинска физика и биофизика – един доцент; 

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

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

- За Катедра по акушерство и гинекология – двама асистенти на база СБАЛАГ „Майчин 

дом“; 

- За Катедра по медицинска микробиология – трима професори и един асистент; 

- За Катедра по медицинска химия и биохимия – един професор, един доцент и трима 

асистенти; 

- За Катедра по вътрешни болести – един главен асистент и един асистент на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

- За Катедра по хирургия – един професор, един доцент и четирима асистенти на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

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

„Александровска“ и един асистент на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

- За Катедра по обща и кл. патология – седем асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“ и двама асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по фармакология и токсикология – един главен асистент и един асистент; 

- За Катедра по ендокринология – един доцент и един асистент на база УСБАЛЕ „Акад. 

Ив. Пенчев“. 

- За Катедра по дерматология и венерология – трима асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

- За Катедра по урология – двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по нефрология – двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по биология – един асистент; 

- За Катедра по физиология – двама асистенти. 

  

УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ   

ФС предлага на ас да удължи трудовите договори с една година на следните 

преподаватели: 

1. Проф. д-р Г. Тодоров, дм, Катедра по хирургия, роден на 30.09.1953 г., за втори 

път, с  26 „да” от 26 гласували. 

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

роден на 21.10.1953 г., за  втори път, с  26 „да” от 26 гласували. 

3. Проф. д-р Л. Сечанова, дм, Катедра по медицинска микробиология, родена на 

01.10.1953 г., за  втори път, с 26 „да” от 26 гласували. 

4. Проф. д-р С. Василева, дм, Катедра по дерматология и венерология, родена на 

14.10.1953 г., за  втори път, с 26 „да” от 26 гласували. 

 
НАУЧНИ ЖУРИТА 

- ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

и интензивно лечение за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение  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 Ц. 

Маринов, дм (общ брой публикации – 10 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 
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натовареност – 220 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 С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София  

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

МУ-София  

Проф. д-р П. Кенаров, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София  

Външни членове 

Доц. д-р С. Иванов, дм – пенсионер 

Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

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

София  

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

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

 

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

нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия, сектор „Медицинска 

биохимия“, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

Календерова, дб (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 710,5 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р В. Митев, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София  

Проф. А. Тодорова - Георгиева, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към 

МУ-София  

Външни членове 

Акад. проф. д-р И. Иванов, дбн – БАН 

Чл. кор. проф. Р. Панков, дбн – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. Т. Влайкова, дб – Тракийски университет – Стара Загора 

Резервни членове: 

Доц. д-р Е.  - Попова, дм - Катедра по физиология към МУ-София  

Проф. Д. Иванова, дб – МУ-Варна 

Технически сътрудник: Я. Дангулова. 

 

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

и алергология за нуждите на Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“ 

, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

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

натовареност – 165 т.) отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

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

Доц. д-р Ж. Бочева, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София  

Външни членове 

Чл. кор. проф. д-р Н. Цанков, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Доц. д-р Н. Стоева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Доц. д-р Г. Николов, дм - НЦЗПБ 

Резервни членове 

Проф. д-р Д. Свинаров, дмн - Катедра по клинична лаборатория към МУ-София  

Проф. д-р Д. Йорданов, дм – ВМА-София 

Технически сътрудник: В. Ранева. 

 

4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”  по гръдна хирургия 

за нуждите на Катедра по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия към 

МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

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

натовареност – 458,5 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 Д. Петров, дмн – Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Проф. д-р Д. Петков, дмн – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Д. Йорданов, дм – ВМА-София 

Проф. д-р А. Учиков, дмн – МУ-Пловдив 

Проф. д-р О. Бранков, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Х. Шивачев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 

5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по анестезиология и 

интензивно лечение за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение на 

база Клиника по анестезиология и интензивно лечение  към УМБАЛ „Света Екатерина“ 

, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

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

натовареност – 550 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 С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София  

Доц. д-р М. Белитова - Желязкова, 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 

Доц. д-р С. Иванов, дм – пенсионер 
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Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

Проф. д-р П. Кенаров, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София  

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

Технически сътрудник: Х. Стефанова. 

 

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

клинична лаборатория за нуждите на Катедра по клинична лаборатория на база 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

1. ас. д-р Ж. Христова-Димитрова, дм (общ брой публикации – 6 (извън „доктор“), 

специалност – 1, учебна натовареност – 823 т.) отговарят на изискванията и 

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

конкурса.    

2. ас. д-р А. Цакова, дм (общ брой публикации – 6 (извън „доктор“), специалност – 

1, учебна натовареност – 287 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 Д. Свинаров, дмн - Катедра по клинична лаборатория към МУ-София  

Доц. д-р М. Петрова - Яначкова, дм - Катедра по клинична лаборатория към МУ-София  

Доц. д-р М. Велизарова, дм - Катедра по клинична лаборатория към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р М. Бончева, дм – МУ-Варна 

Доц. д-р Л. Митев, дм – ВМА-София 

Резервни членове 

Проф. д-р Е. Наумова - Григорова, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-

София  

Проф. д-р И. Паскалева, дмн – Национална кардиологична болница 

Технически сътрудник:А. Венева. 

 

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

нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по ревматология към 

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ , обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

Стоилов, дм (общ брой публикации – 41 (извън „доктор“), специалност – 1, учебна 

натовареност – 265 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 Р. Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

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

Доц. д-р И. Шейтанов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р А. Баталов, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р М. Генева - Попова, дм – МУ-Пловдив 

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

III“ 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

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

нуждите на Катедра по медицинска генетика, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на:  

- доц. д-р И. Димова, дм (общ брой публикации – 97(46- извън доцент), с IF – 42(23 - 

извън доцент), цитирания в чужди бази - 640, научни проекти - 24, специалност – 1, 

защитили докторанти – 2, учебна натовареност – 523 т./като доцент – 750 т.); 

- доц. д-р С. Хаджидекова, дм (общ брой публикации – 89 (58 - извън доцент), с IF – 

25(14 - извън доцент), цитирания в чужди бази - 130, научни проекти - 8, специалност – 

1, защитили докторанти – 2, учебна натовареност – 1065 т./като доцент – 600 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. Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

Проф. д-р Д. Константинов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София 

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

Проф. д-р Е. - Григорова, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р Л. Ангелова, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р В. Стоянова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р М. Бошева, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Доц. д-р М. Велизарова, дм - Катедра по клинична лаборатория към МУ-София  

Проф. д-р И. Иванов, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р В. Дамянова. 

 

9.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по имунология за нуждите на 

Катедра по клинична имунология на база Лаборатория по клинична имунология към 

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

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

Тодорова, дм (общ брой публикации – 64(извън „доктор“), с IF – 12, цитирания в чужди 

бази - 453, научни проекти - 27, специалност – 1, учебна натовареност – 296,4 т./като гл. 

ас. – 200 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 Е. - Григорова, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

Проф. д-р Д. Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

Проф. д-р А. Михайлова, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

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

Външни членове 

Проф. д-р М. Мурджева – Паунова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р С. Станилова, дм – Тракийски университет – Стара Загора 

Доц. А. Чорбанов, дб - БАН 

Резервни членове 

Проф. д-р З. Спасова, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 
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Доц. д-р Е. Славов, дм - Тракийски университет – Стара Загора 

Технически сътрудник: К. – Юзеир. 

 

10. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по кардиология за 

нуждите на Катедра по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на доц. д-р Е. Кинова, 

дм (общ брой публикации – 91(39- извън доцент), с IF – 10(6 - извън доцент), 

цитирания в чужди бази - 196, научни проекти - 4, специалност – 2, защитили 

докторанти – 1, учебна натовареност – 266 т./като доцент – 700 т.) 

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

допуска до участие в конкурса.    

Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Чл. кор. проф. д-р А. Гудев, дмн - Катедра по спешна медицина към МУ-София; 

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

кардиология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Ц. Кътова, дмн – Национална кардиологична болница 

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

Проф. д-р П. Гацов, дмн – МУ-Плевен 

Проф. д-р Ф. Николов, дм - МУ-Пловдив 

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

III“ 

Резервни членове 

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

Проф. д-р Й. Йотов, дм - МУ-Варна 

Технически сътрудник: Б. Тодорова. 

 

11. Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по анестезиология 

и интензивно лечение за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение  към УМБАЛ „Света Анна“ , 

обнародван в ДВ бр. 37/07.05.2019 г. с кандидат ас. д-р Д. Николаков, дм. (общ брой 

публикации – 2 (извън „доктор“), специалност –1, учебна натовареност – 60.6 т.). 

Документите на кандидатът не отговарят на изискванията и критериите на 

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

 

- ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ  

 

1.Д-р М. Шахид, редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология, 

отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  

академичния състав /терапевтични 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 Л. Стоянова - Митева, дм – Катедра по дерматология и венерология 

към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Василева, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Д. Господинов, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 
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4. Проф. д-р Х. Добрев, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Йорданова - Василева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Г. Матеев, дм – Катедра по дерматология и венерология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Е. Христакиева, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, /външен 

член/; 

Технически сътрудник – д-р К. Дреновска. 

Дата на защита: 22.11.2019 г. 

 

2.Д-р Е. Куртева, редовен докторант към Катедра по клинична имунология, отчислен с 

право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния 

състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации – 5, от които с импакт 

фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Д. Кюркчиев, дмн - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

2. Проф. д-р Р. Рашков, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

3. Доц. д-р Л. Маринчев, дм – УБ „Софиямед“, /външен член/; 

4. Доц . д-р И. Манолова – Василева, дм – Болница „Тракия“- Стара Загора, 

/външен член/; 

5. Доц. А. Чорбанов, дб - БАН, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Кандиларова, дм - Катедра по клинична имунология към МУ-София  

2. Доц. М. Мурджева, дб – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – К.  – Юзеир. 

Дата на защита: 03.10.2019 г. 

 

- ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

 

1.Д-р В. Добриянова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по УНГ 

болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на  академичния състав 

/хирургични 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. Попова, дмн - Катедра по УНГ болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р К. Джамбазов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

3. Проф. д-р В. Стоянов, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Д. Вичева, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р С. Стоянов, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р С. Консулов, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

2. Доц. д-р И. Дойков, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Вълкова. 

Дата на защита: 10.10.2019 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва проф. Танкова. 

По четвърта точка от дневния ред  ФС реши: 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 
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- Д-р Б. Петров – задочен докторант към Катедра по хирургия, във връзка с обявения в 

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

Докторска програма: Обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.29 

Изпит по френски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Диагностичен план и хирургична тактика при синхронните дебелочревни 

тумори” 

Научни ръководители: доц. д-р С. Тошев, дм и доц. д-р М. Соколов, дм 

База: Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р А. Игнатова  – редовен докторант към Катедра по клинична имунология, във 

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

2018/19 г. 

Докторска програма: Имунология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Проучване на пролиферативния капацитет на единици КПВ, предназначени за 

терапевтични цели” 

Научен ръководител: Проф. А. Михайлова, дм 

База: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 

"Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

-Д-р Н.-Цакова – лекар-ординатор към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за 

зачисляване към Катедра попедиатрия 

Тема:”Значение на най-честите молекулярно-генетични аномалии при остра 

лимфобластна левкемия в детска възраст” 

Научни ръководители: Доц. д-р М. Йорданова, дм и проф. д-р Г. Балаценко, дм 

База: Катедра по педиатрия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Педиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р Л.-Северинова – асистент към Катедра по нефрология 

Тема:”Клинични аспекти на ВК вирусните инфекции при бъбречно трансплантирани 

пациенти” 

Научен ръководител: Проф. д-р Е. Димитров, дмн 

База: Катедра по нефрология, УМБАЛ  „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р Б. Василева– асистент към Катедра по нефрология 

Тема:”Морфологични и лабораторни особености при пациенти със захарен диабет и 

хронично бъбречно заболяване” 

Научен ръководител: Доц. д-р В. Лазаров, дм 

База: Катедра по нефрология, УМБАЛ  „Александровска“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Нефрология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р И. Попова – асистент към Катедра по белодробни болести 

Тема:”Анализ и оценка на молекулярно-генетичния метод Xpert  MTB/ RIF в ранната 

диагностика на случаите с активна туберкулоза” 

Научен ръководител: Доц. д-р С. Велизарова, дм 

База: Катедра по белодробни болести, МБАЛББ  „Св. София“ 

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. 

 

 

-Д-р Р. Панчева – асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема:”Рехоспитализации и смъртност при хронична сърдечна недостатъчност” 

Научен ръководител: Доц. д-р Н. Рунев, 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: Кардиология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

-Д-р В. Костова – асистент към Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема:”Физикална медицина и рехабилитация при деца с церебрални двигателни 

нарушения” 

Научен ръководител: доц. д-р А. Алексиев, дм  

База: Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 
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- Д-р В.-Симова – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по физикална 

медицина и рехабилитация, за срок от една година, поради технологично забавяне на 

задължителната публикация с импакт фактор, считано от 19.08.2019 г. 

- Д-р Д. Димитрова – задочен докторант към Катедра по белодробни болести, за срок 

от шест месеца, поради  забавяне на задължителната публикация с импакт фактор, 

считано от 25.08.2019 г. 

 

4.4.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Г. Цигаровски, задочен докторант към Катедра по обща медицина, считано от 

15.04.2019 г. 

4.5.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р А. Стратев – редовен докторант към Катедрата по анестезиология и интензивно 

лечение от „Бъбречно заместителна терапия в коремната хирургия и урологията” на 

„Бъбречно заместителна терапия в интензивното лечение”. Предлага се научният 

ръководител проф. д-р А. Темелков, дмн, да бъде заменен с проф. д-р П. Кенаров, дм. 

- Д-р И. Янкова – редовен докторант към Катедрата по ендокринология от „Тиреоидна 

дисфункция и бременност” на „Особености на костния метаболизъм при пациенти с 

първичен хиперпаратиреоидизъм”.  

 

4.6.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р А. Илиев, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р И. Георгиева, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р Г. Златанчева, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести 

- Д-р Ростислав Емилов Енев, редовен докторант към Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение 

- Д. Ангелов, редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология 

- Д-р Р. Георгиев, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология 

- Д-р Т. Киров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология 

 

4.7.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Н. Римпова, докторант на самостоятелна подготовка  към Катедра по педиатрия с 

оценка: много добра 

- Д-р М. Стойнова, редовен докторант към Катедра по ендокринология с оценка: много 

добра 

 

4.8.ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“  

- М. Христова 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Клинична психология 

Катедра по психиатрия и мед. психология 

Тема на дисертационния труд: „Особености в интелектуалното функциониране на деца 

с невроразвитийни разстройства”. 

Дата на защитата: 06.06.2019 г. 

- Д-р С. Церовски 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ортопедия и травматология. 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема на дисертационния труд: „Хирургична дислокация на тазобедрената става при 

деца и подрастващи”. 
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Дата на защитата: 01.07.2019 г. 

- Д-р С. Радева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация. 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема на дисертационния труд: „Алгоритъм за лечение на подостра и хронична болка 

при дискогенен лумбо-сакрален радикулит”. 

Дата на защитата: 18.06.2019 г. 

- Д-р С. Начева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология. 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Невропатии при предиабет и метаболитен синдром”. 

Дата на защитата: 04.07.2019 г. 

- Д-р И. Хуеш. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Образна диагностика. 

Катедра по образна диагностика 

Тема на дисертационния труд: „3Т магнитно-резонансна диагностика на хипофизата”. 

Дата на защитата: 05.07.2019 г. 

 

5. РАЗНИ: 

- Преминаване на постоянен договор на асистенти 

- Предложение за студенти-демонстратори 

- Решение на Деканският съвет, относно катедра анатомия 

- Предложение за «ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА» 

- Междинен отчет по ННП“Млади учени и постдокторанти“ 

- Номинация за член на Изпълнителния съвет на ФНИ 

- Наднормативна натовареност 

 

По т. Разни: 

5.1. Във връзка със срочните трудови договори на преподавателите на длъжност 

„асистент, висше училище“  съгл. чл. 112 (5) на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински 

университет-София, както и по предложение на ръководители на катедри и решения на 

Декански съвет от 20.06.2019 г. и 16.07.2019 г. ФС след тайно гласуване реши с 

мнозинство да премине на постоянен трудов договор: 

1.ас. д-р В. Миланов, Катедра по белодробни болести, защитил дисертационен труд на 

12.02.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с 26 „да” от 26 

гласували. 

2.ас.д-р Г. Янков, Катедра по белодробни болести, защитил дисертационен труд на 

25.06.2018 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с 26 „да” от 26 

гласували. 
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3. ас. д-р П. Хаджийски, Катедра по педиатрия, защитил дисертационен труд на 

28.03.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  с 26 „да” от 26 

гласували. 

4. ас. д-р Д. Серафимова, Катедра по дерматология и венерология, защитила 

дисертационен труд на 19.03.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор,  

с 26 „да” от 26 гласували. 

5.2. Промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 1019/20 г. 

- ФС реши с мнозинство и предлага на АС следните промени в 

Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 г.: 

 
1. Раздел XV.Статут на студентите – демонстратори  

Да се промени:  

т. 5 в смисъл: Заплащането на труда, който не трябва да надвишава 8 учебни 

часа седмично, се извършва съобразно нормативните документи – доклад от 

ръководител катедра, решение на Деканския и Факултетния съвет и сключване 

на граждански договор.   

 

т. 6 в смисъл: Демонстраторите изпълняват задълженията си извън графика на 

занятията в курса, в който се обучават. Разрешение за отработване на 

пропуснати учебни занятия от демонстраторите се издава по изключение от 

Учебен отдел на Деканата на основание представен доклад от ръководител 

катедра за изпълнените задължения по т. 5. 

 

Нова т.6.1. Ръководителите на катедрите, обучаващи студенти-демонстратори, 

се задължават да осигурят отработването на пропуснатите учебни занятия  в 

съответствие с т. 6. 

 

Да се заплаща на студентите-демонстратори, както следва:  

5,00 лв. - за учебен час на български език и 8,00 лв. – за учебен час на английски 

език, до общо 9000 лв. за учебна година. 

 

2. Раздел IX. Условия и ред за приемане и прехвърляне на студенти: 

 3. Приемане на граждани от страни членки на ЕС и ЕИП 

Да отпадне изискването за минимален успех 62% от общия успех на дипломата, 

което се прилага при приема на документи на чужди граждани от страни членки 

на ЕС и ЕИП. 

 

5.3. Предложение за катедра по анатомия 

- Деканското ръководство и Факултетния съвет на МФ подкрепят 

новоизбрания ръководител на Катедрата по анатомия - проф. д-р Н. Лазаров: 

    - за овладяване напрежението сред състава на катедрата; 

    - за даване на възможност за своевременно кариерното израстване на академичния  

състав и  

    - бързото увеличаване на крайно недостатъчния брой на нейните преподаватели.   
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Факултетният съвет задължава проф. Лазаров да даде доклад с обява за 

разрешените 3 места за асистенти в срок до 22.07.2019 г.    

 

5.4.Предложение за «ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА» 

Проф. Митов докладва предложението на акад. И. Миланов за присъждане на  

званието «Доктор хонорис кауза» на проф. Дреслер от Медицинския университет в 

Хановер, Германия. След дискусия, в която взеха участие акад. Митев, проф. Златков, 

проф. Тодоров, доц. Буланов, проф. Владимиров, ФС взе следното решение: 

На следващия ФС да се гласува комисия, която да изготви по-конкретни критерии 

за МФ и да разглежда предложените от катедрите кандидатури. 

 

5.5. Междинен отчет по ННП“Млади учени и постдокторанти“(30.06.2019 г.) 

Докладва проф. Танкова. 

Резултати Млади учени Постдокторанти 

Статии с IF (вкл. под печат) 4 7 

Международни статии 7 11 

Български статии 5 13 

Участия в Конгреси/Форуми 15 16 

Постери 27 11 

Абстракти 9 5 

Курсове/Лекции 5 2 

 

5.6. Предложение за член на  Изпълнителния съвет на ФНИ. Докладва проф. Митов. 

- ФС реши с мнозинство да бъде номиниран проф. д-р Н. Лазаров, ръководител 

на Катедра по анатомия, хистология и ембриология, за член на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 
5.7. Наднормативна натовареност 

 

Докладва доц. Буланов. 

В съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на  

преподавателите в МУ – София за една учебна година“ от Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2018/19  г, съобразявайки се с правилата за определяне 

натовареността на преподавателите в МФ, Учебният отдел на Деканата изготви справки 
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за аудиторната заетост на преподавателите по учебен план, съответно и наднормативни 

часове, съгласно утвърдената на ФС от 2009г методология.  

 

При изготвяне на справките се използва допълнителна информация, както следва: 

1. Учебни планове на МФ, ФДМ и ФФ, публикувани в Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2018/19 година. 

2. Данни за брой студенти и студентски групи по курсове – от ФДМ (вх. № 

7873/12.12.2018г); ФФ (вх. № 63/07.01.2019г) ; отдел чуждестранни студенти; 

отдел български студенти. 

3. Графици за учебни занятия, изпитни сесии и брой студентски групи за 

семестриално обучение в съответствие с раздел III от Правилника за подготовка 

и провеждане на учебната 2018/19 година и решение на Факултетен съвет 

протокол 21/23.03.2018г 

4. Графици за учебни занятия, изпитни сесии и брой студентски групи в 

клиничното обучение от IV до VI курс, утвърдени с решение на Факултетен 

съвет протокол 23/14.06.2018г. 

5. График за преддипломен стаж и държавни изпити в съответствие с т.6.4. раздел 

XI от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/19 година. 

6. Поименно щатно разписание, както и движението на преподавателския състав 

актуално към 25.06.2019г от ръководител отдел „Човешки ресурси“ на МФ вх. 

№ 3696/25.06.2019г с  възможност за последваща поименна актуализация за 

прекратени трудови договори (предоставяна по e-mail) до края на месец юли 

2019г. 

7. Данни за аудиторна заетост от следдипломно обучение за календарна 2018г (от 

01.01.2018г до 31.12.2018г) от отдел СДО. С доклад вх.№3684/25.06.2019г. 

отдела предостави информация за поименно разпределение на часовете за 

хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Към справките за 

натовареността на всяко учебно звено, са приложени копия от писмата на 

катедрите, в които е предоставена информация за това разпределение; 

8. Доклад от ръководител Катедра вътрешни болести вх. № 3317/06.06.2019г и 

ръководител Катедра хирургия вх. № 3264/05.06.2019г за разпределение на 

лекциите, практическите занятия, преддипломния стаж и изпитите в ІV, V и VІ 

курсове по бази учебната 2018/19 година; 

9. Информация за хонорувани  и гост-преподаватели  по катедри, както и 

отработените от тях учебни часове, подлежащи на изплащане през учебната 

2018/19 година. 

10. Продължителността на учебната година в седмици е изчислена в съответствие с 

раздел III от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/19 

година и графиците за учебните занятия и изпитни сесии. 

 

ФС ПРИЕ С МНОЗИНСТВО СЛЕДНИЯ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ и 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕДРИ: 

I.АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН  

В края на учебната 2018/19 година, след анализ на резултатите от учебната дейност на  

катедрите в структурата на Медицински факултет, може да се обобщи следното: 

 

1.Обобщен анализ на изминалата учебна 2018/19 година – представен в Таблица 

1.Резултати от проведения учебен процес за учебната 2018/19 година  от студентско 

обучение и СДО за календарна 2018 г. 
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 Таблица 1. Резултати от проведения учебен процес за учебната 2018/19 година от 

студентско обучение и СДО за календарна 2018 г. 

 

 

Показатели 

Академичен състав 

(брой/уч.часове) 

 

Общо 

Хабилитира

ни 

Нехабили 

тирани 

1. Информация за студентите (обучение на български език и обучение на английски 

език) 

Брой студенти преминали обучение:    

 Медицински факултет -- -- 3738 

 Факултет дентална медицина -- -- 1281 

 Фармацевтичен факултет -- -- 859 

Общ брой 5878 

2. Информация за академичния състав ангажиран в обучителния процес 

 Редовни преподаватели 272 539 811 

 Хонорувани преподаватели 21 113 134 

 Външни хонорувани преподаватели 11 24 35 

Общ брой   980 

3. Информация за реализираната аудиторна заетост от студентско и следдипломно 

обучение (български и английски език) в учебни часове по Учебен план 

 Учебна 2018/19 година 64553 249101 313654 

 СДО за календарна 2018 година 21841 24802 46643 

Общ брой учебни часове 86394 273903 360297 

 Общо за катедрата задължителна аудиторна заетост 

(норматив) в учебни часове 

 

31889 

 

125009 

 

156898 

 Средна натовареност на преподавателите 385 457  

    

 

2.Сравнителен анализ на резултатите от учебната дейност за учебната 2017/18 

година и СДО за 2017 година и учебната 2018/19 година и СДО за 2018 година – 

показани в Таблица 2. Сравнителна таблица на аудиторната заетост на академичния 

състав на МФ през 2017/18 и 2018/19 учебни години в учебни часове. 

 

Таблица 2. Сравнителна таблица на аудиторната заетост на академичния състав на МФ 

през 2017/18 и 2018/19 учебни години в учебни часове. 

 

 

 

Показатели 

Аудиторна заетост на академичния състав в 

МФ 

 

Общо 

Хабилитирани Нехабилитирани 

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

Аудиторна заетост от 
студентско обучение 

(български и английски език) 

71 849 
 

64553 232 336 249101 304 185 313654 

Аудиторна заетост от СДО 22 690 21841 30 874 24802 53 564 46643 

Обща аудиторна заетост 94 539 86394 263 210 273903 357 749 360297 

Общо за катедрата 

задължителна аудиторна 

заетост (норматив) 

32654  31689 127860 125009 160 514 156898 
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Общо наднормативни учебни 

часове  
-- -- -- -- 55780 52469 

Разлика -- -- -- --  -3311 

Брой катедри с 

наднормативни учебни часове 
по учебен план 

-- -- -- -- 31 29 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИЯ УЧЕБНЕН ПЛАН 

В съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ-

София за една учебна година“ от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2018/19 година в представените по-долу таблици е обобщена информацията за 

реализираните под/наднормативни учебни часове във всички катедри в структурата на 

МФ.  

 

До всички ръководители на катедри са изпратени писма с искане за представяне на  

годишна поименна справка за отработените от редовните преподаватели учебни часове 

-лекции, упражнения, изпити със студенти, обучавани на български и на английски 

език, аудиторна заетост от свободно-избираеми модули (лекции или семинарни 

занятия), преддипломен стаж и държавни изпити за учебна 2018/19 година и учебни 

часове по СДО за календарна 2018 година по образец.  

Предоставянето на исканата информация е основание за изчисляване и разпределяне на 

учебни часове при наличие на наднормативна заетост на преподавателите. 

 

В приложение 2 – таблица 2.1 е представена обобщена информация за аудиторната 

заетост по учебен план от студентско обучение на български и английски език за 

учебната 2018/19 година и следдипломно обучение за календарна 2018 година и 

съответно над/поднормативните учебни часове, средната натовареност и общия 

норматив на хабилитираните и нехабилитирани редовни преподаватели от катедрите в 

структурата на Медицинския факултет. 

 

От 44 катедри в МФ: 

 29 катедри имат наднормативни учебни часове за изплащане (показани в 

таблица 3); 

 при 11 катедри (показани в таблица 4) наднормативните учебни часове не могат 

да покрият поднормативните такива, в съответствие с т.8 в раздел XVI от 

Правилника за подготовка и провеждане на учебната година; 

 8 катедри са с поднормативни учебни часове (показани в таблица 5), като 

Катедра неврология е изпълнила норматива си. 

Забележка: Катедра медицинска химия и биохимия – се отчита в двата си сектора по 

преподаване на две различни дисциплини – медицинска химия и биохимия; Катедра 

белодробни болести се отчита в двата си сектора – пулмология и гръдна хирургия 

съответно по преподаване във вътрешни болести и хирургия; Катедра 

гастроентерология, аналогично се отчита в двата си сектора – гастроентерология и 

хирургия по преподаване във вътрешни болести и хирургия; Катедра нефрология се 

отчита в двата си сектора – нефрология и диализа в преподаване по вътрешни болести. 

 

С представяне на поименната аудиторна заетост от СДО за 2018 календарна година се 

прехвърлят учебни часове от Катедра хигиена, към Катедра професионални болести; от 

Катедра офталмология към Катедра неврология и Катедра спешна медицина; от 

Катедра Акушерство и гинекология към Катедра анестезиология и интензивно лечение; 

от Катедра ендокринология към Катедра обща и клинична патология; от Катедра 
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хирургия към Катедра по гастроентерология – клиника хирургия; от Катедра вътрешни 

болести към катедра белодробни болести и др. 

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАДНОРМАТИВНАТА НАТОВАРЕНОСТ В 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НА ХАБИЛИТИРАНИ И НЕХАБИЛИТИРАНИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ ЗА 

УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ПО КАТЕДРИ – Таблица 3. 

 

Таблица 3.Разпределение на наднормативните учебни часове за изплащане на 

преподавателския състав на МФ за учебната 2018/2019 година 

№  

 

Доклад 

вх.№/дата 

 

 

Катедра /КЦ 

Наднормативни 

учебни часове за 

изплащане на 

преподавателския 

състав 

Хабилити

-рани 

Нехабили-

тирани 

1 3997/10.07.2019  Биология 675 240 

2 3875/03.07.2019  Анатомия, хистология и eмбриология 1440 1074 

3 3896/04.07.2019 Мед.химия и биохимия - медицинска химия 282 113 

4 4000/10.07.2019  Физиология 899 739 

5 4134/16.07.2019 Медицинска микробиология 336 1146 

6 3897/04.07.2019 Патофизиология 68 1057 

7 3934/05.07.2019  Пропедевтика на вътрешните болести 786 2577 

8 4106/16.07.2019  Обща и оперативна хирургия 105 1089 

9 3977/09.07.2019  Обща медицина 1290 300 

10 4092/15.07.2019  Оториноларингология 915 457 

11 4005/10.07.2019  Хигиена 921 762 

12 4094/15.07.2019 Обща и клинична патология 788 2108 

13 4141/16.07.2019  Акушерство и гинекология 2058 4169 

14 4011/10.07.2019 Дерматология и венерология 1854 750 

15 4066/12.07.2019  Вътрешни болести 1881 1822 

16 4057/12.07.2019  Клинична лаборатория 899 412 

17 4069/12.07.2019  Клинична имунология 358 31 

18 4175/17.07.2019  Хирургия 2160 3949 

19 4122/16.07.2019  Педиатрия 3154 3797 

20 4056/12.07.2019  Инфекциозни бол., паразитол. и троп. мед. 456 1492 

21 3849/02.07.2019  Епидемиология 364 0 

22 4162/17.07.2019 Съдебна медицина и деонтология 565 364 

23 4177/17.07.2019г Професионални болести 153 211 

24 3983/10.07.2019  Фармакология и токсикология 180 250 

25 3984/10.07.2019  Образна диагностика 102 0 

26 4016/10.07.2019 Психиатрия и медицинска психология 370 0 

27 4126/16.07.2019  Урология 11 0 

28 4012/10.07.2019  Физикална медицина и рехабилитация 198 0 

29 4107/15.07.2019  Гастроентерология – к-ка гастроентерология 0 279 

Общ брой учебни часове 23268 29188 

52456 

Общ брой учебни часове уч. 2017/18 и СДО 2017 г 26727 29053 
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В приложение 1 – таблица 1.1 е представена информация с поименното 

разпределение на наднормативните часове на преподавателите в Катедрите на МФ. В 

съответствие с КТД до името на всеки клиничен преподавател на 0,25 длъжност в МФ е 

отбелязано и правото му да получи и допълнително материално стимулиране (ДМС), 

тъй като е изпълнил условието на чл. 47 от договора и това е удостоверено от катедрата 

в „Годишната поименна справка за аудиторна заетост на преподавателите в МФ“. 

 

Катедра педиатрия – няма информация за аудиторна заетост и изплатено обучение на 

английски език и съответно не е отразено плащане по КТД. 

Катедра клинична фармакология и терапия – съгласно поименното разпределение на 

аудиторната заетост – 1 нехабилитиран преподавател отговаря на условието по КТД за 

допълнително материално стимулиране – доклад вх.№ 3980/09.07.2019г. Заплащането е 

отразено в Приложение 1, Таблица 1.1 под № 30. 

 

1.Анализът на информацията за поименните наднормативни часове, подадена от 

ръководителите на Катедри, съответства на изчислената по учебен план. На това 

основание се приема информацията за аудиторната заетост на преподавателите и 

съответно наднормативните часове за изплащане, представена от следните катедри: 

 Анатомия, хистология и ембриология; 

 Медицинска химия и биохимия – за медицинска химия по таблица 3; 

 Физиология; 

 Медицинска микробиология; 

 Патофизиология; 

 Фармакология и токсикология; 

 Пропедевтика на вътрешните болести; 

 Обща медицина; 

 Оториноларингология; 

 Хигиена; 

 Обща и клинична патология; 

 Акушерство и гинекология; 

 Дерматология и венерология; 

 Вътрешни болести; 

 Клинична лаборатория; 

 Педиатрия; 

 Инфекциозни болести, медицинска паразитология и тропическа 

медицина; 

 Епидемиология; 

 Урология; 

 Хирургия. 

2.Коригират се до часовете по учебен план справките за аудиторна заетост и 

съответно наднормативните учебни часове, в съответствие с т. 8 на р-л ХVІ от 

Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/19 година, на следните 

катедри: 

 Биология; 

 Обща и оперативна хирургия; 

 Клинична имунология; 

 Съдебна медицина; 

 Професионални болести; 

 Образна диагностика; 
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 Психиатрия и медицинска психология; 

 Физикална медицина и рехабилитация; 

 Гастроентерология – к-ка гастроентерология. 

3.Катедрите, които с подадената от тях информация за поименна годишна аудиторна 

заетост, потвърждават по-ниска от нормативно определената по Учебен план са 

представени в таблица 4 и таблица 5.: 

 

Таблица 4. Катедри с поднормативни учебни часове в съответствие с т.8 раздел XVI от 

Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2018/19 година 

 

№ 

 

Доклад вх. 

№/дата 

 

Катедра/КЦ 

Под/наднормативни учебни 

часове по УП 

Хабили

тирани 

Нехабил

итирани 

ОБЩО за 

катедрата 

1 3932/05.07.2019 Медицинска физика и биофизика 493 -1975 -1482 

2 3893/04.07.2019 Медицинска биохимия 141 -238 -97 

3 3940/08.07.2019 Медицинска генетика 412 -465 -53 

4 4132/16.07.2019 Офталмология 466 -493 -27 

5 3980/09.07.2019 Клинична фармакология и терапия 269 -304 -35 

6 4040/11.07.2019 Анестезиология и интензивно лечение 128 -5755 -5627 

7 --- Неврохирургия 152 -1048 -896 

8 4090/15.07.2019 Сърдечно - съдова хирургия и инв.кардиол. 1553 -1624 -71 

9 -- Спешна медицина -1042 298 -744 

10 4180/17.07.2019 Ендокринология 401 -436 -35 

11 4157/17.07.2019 Нуклеарна медицина, ЛЛ и мед.онкология 56 -455 -399 

ОБЩО 3029 -12495 -9466 

 

С представените отчети, катедрите по таблица 4, потвърждават под/наднормативната 

аудиторна заетост по Учебен план. 

 

Таблица 5. Катедри с поднормативни учебни часове 

  

 

№ 

 

Доклад вх. №/дата 

 

Катедра/КЦ 

Поднормативни учебни часове по 

УП 

Хабили

тирани 

Нехабили

тирани 

ОБЩО за 

катедрата 

1 4038/11.07.2019 Неврология -20 -4 По норматив 

2 3979/09.07.2019 Ортопедия и травматология -42 -2739 -2781 

3 --- Алергология -90 -123 -213 

4 
4128/16.07.2019 

Белодробни бол.-пулмология -103 -968 -1071 

5 Белодробни бол.-гръдна хирургия -62 -208 -270 

6 4119/15.07.2019 Гастроентерология - хирургия -32 -207 -239 

7 
4146/16.07.2019 

Нефрология -108 -1236 -1344 

8 Нефрология - диализа -85 -290 -375 

ОБЩО -542 -5775 -6293 

 

С представените отчети, катедрите по таблица 5, потвърждават поднормативната 

аудиторна заетост по Учебен план. 

 

4.Катедрите, които към настоящия момент не са представили информация за годишната 

аудиторна заетост на преподавателския си състав са:  

 Катедра неврохирургия; 
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 Катедра спешна медицина; 

 Катедра алергология. 

ФС с мнозинство реши: 

- Възнагражденията за наднормативна натовареност на преподавателите от 29 катедри 

за учебната 2018/2019г. в размер на 873 197,30 лв. /Осемстотин седемдесет и три 

хиляди сто деветдесет и седем лева и 30 ст./ да бъдат изплатени през м. август 2019г. 

- Възнагражденията под формата ДМС на клиничните преподаватели на 0,25 длъжност 

за изпълнение на пълна учебна натовареност от обучение на български студенти, 

съгласно чл. 47 от КТД, ал. 1 за учебната 2018/2019г. в размер на 236 990,00 лв. /Двеста 

тридесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева/ да бъдат изплатени през м. 

август 2019г. 

Средствата в размер на 62 305,75 лв.  са предоставени от Министерството на 

здравеопазването чрез Ректората на Медицински университет за следдипломно 

обучение на специализанти. 

Средствата в размер на 1 047 881,55 лв. са от собствени приходи на Медицински 

факултет – Деканат. 

    

 

  

 

 
Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                               /Чл. кор. проф. д-р Ив. Митов, дмн/ 

 

 

  

 

 


