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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 19.05.2020 г. 

 

  

  
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред  

1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

По първа точка от дневния ред ФС взе следните решения: 

  ФС избира и предлага на АС да утвърди избора на следните преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р Н. Петрова, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат при гласуване 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по инфекциозни 

болести на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ “: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували 

хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

2. Гл. ас. д-р А. Дандов, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

резултат 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 „Анатомия, хистология и цитология” в Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология“: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани 

и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

3. Ас. д-р М. Христов, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 

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 „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология“: ФС гласува с 26 „да“ от 26 

гласували хабилитирани и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

4. Ас. д-р С. Станчев, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 

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 „Анатомия, хистология и цитология” в Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология“: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани 

и с ОНС „доктор“ членове на ФС; 

5. Ас. д-р Г. Тачева, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 
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СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ “: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани и с 

ОНС „доктор“ членове на ФС; 

6. Ас. д-р М. Ганова, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 

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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ “: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани и с 

ОНС „доктор“ членове на ФС; 

7. Ас. д-р М. Младенова, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 

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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ “: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани и с 

ОНС „доктор“ членове на ФС; 

8. Д-р И. Чакъров, дм след решение на научното жури с 5 положителни гласа и резултат 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: ФС гласува с 26 „да“ от 26 гласували хабилитирани и с 

ОНС „доктор“ членове на ФС; 

9. Д-р Н. Даков след издържан конкурсен изпит и резултат 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 офталмология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС гласува 

с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС; 

10. Д-р А. Тошев след издържан конкурсен изпит и резултат 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 офталмология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС гласува 

с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС; 

11. Д-р В. Хайкин след издържан конкурсен изпит и резултат 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 офталмология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС гласува 

с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС; 

12. Д-р Р. Димитрова след издържан конкурсен изпит,  и резултат 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 офталмология на база УМБАЛ 

„Александровска“: ФС гласува с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС; 

13. Д-р И. Пенев след издържан конкурсен изпит и резултат 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“: ФС 

гласува с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС; 

14. Д-р И. Петрова след издържан конкурсен изпит и резултат при гласуването на ФС за 

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС гласува с 28 „да“ от 28 гласували 

членове на ФС; 

15. Д-р Л. Попов след издържан конкурсен изпит и резултат при гласуването на ФС за заемане 

на академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване 
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и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Неврология” в Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС гласува с 28 

„да“ от 28 гласували членове на ФС; 

16. Д-р Х. Крушков след издържан конкурсен изпит и резултат при гласуването на ФС за 

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврология” в Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“: ФС 

гласува с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС. 

17. Д-р С. Константинова след издържан конкурсен изпит и резултат при гласуването на ФС 

за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Клинична лаборатория” в Катедра по клинична лаборатория на база УМБАЛ 

„Александровска“: ФС гласува с 28 „да“ от 28 гласували членове на ФС. 

 
1.2. ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 ФС избира за  катедра по физиология – за дистанционно обучение за    учебната 2019/20 г. – доц. 

д-р Н. Белова и доц. П. Шербанова /за преподаване и участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 360 уч. 

ч. на преподавател/.   

 

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на доц. д-р  Даниела Веселинова Попова, дм /Катедра по 

клинична фармакология и терапия/ родена на 22.05.1953 г. за трети път (съгл. § 11 на ЗВО ,Изм. - 

ДВ, бр. 17/25.02.2020 г.) с 26 “да“, 2 “не“ и  0 “бели“ бюлетини от 28 гласували членове на ФС. 

2. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм /катедра по хирургия/ 

роден на 30.09.1953 г. за трети път с 28 “да“,  0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 28 гласували членове 

на ФС. 

3. Да удължи трудовия договор на доц. д-р Елка БориславоваЙорданова-Попова,дм  /катедра 

по  физиология/ родена на 29.08.1954 г. за втори път с 27 “да“, 1 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 28 

гласували членове на ФС. 

4. Да не удължи трудовия договор на проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм , /катедра по АГ/ 

роден на 24.08.1955 г. за първи път с 12 “да“, 16 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 28 гласували членове 

на ФС. 

5. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Асен Иванов Николов, дм /катедра по АГ/ роден 

на 21.08.1955 г. за първи път с  25 “да“, 3 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 28 гласували членове на ФС. 

6. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова, дмн 

/катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина/ родена на 05.06.1954 г. за 

втори път с 25 “да“, 3 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 28 гласували членове на ФС. 

 

3. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА  

3.1. ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“, обнародван 

в ДВ бр. 10/ 04.02.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидата ас. д-р С. Андреева, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), специалност – 1, 

учебна натовареност – 625 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 А. Николов, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 
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Проф. д-р С. Иванов, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по акушерство и 

гинекология към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р С. Ковачев, дмн  – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проф. д-р И. Костов, дмн – МУ-Варна 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: А. Бурова. 

 

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

Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р 

Иван Митев“, обнародван в ДВ бр. 10/04.02.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, 

че документите на кандидата д-р П. Хаджийски, дм (общ брой публикации – 4 (извън „доктор“), 

специалност – 1, учебна натовареност – 322 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатът се допуска до участие в конкурса.   Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

Доц. д-р П. Шумналиева, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Проф. д-р С. Стефанов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Доц. д-р Е. Стефанова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р В. Коларова, дм – МУ-Плевен 

Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р И. Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Доц. д-р М. Шакола, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: А. Василева. 

 

3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по образна диагностика за нуждите на 

Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 

10/04.02.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата доц. 

д-р Д. Златарева , дм (общ брой публикации(извън доцент) – 107(50), с IF(извън доцент) – 11(6), 

цитирания в чужди бази - 72, научни проекти -6, специалност – 1, защитили докторанти – 3, учебна 

натовареност – 446 т.(като доцент-400 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 В. Хаджидеков, дм – Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

Проф. д-р И. Търнев, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Б. Балев, дм – МУ-Варна 

Проф. д-р Н. Тоцев, дм – МУ-Плевен 

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

Проф. д-р И. Стайков, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 
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Доц. д-р Д. Грънчарова, дм – МИ на МВР 

Резервни членове 

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

Доц. д-р Н. Джамбазова, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: А. Петрова. 

 

4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по биохимия за нуждите на Катедрата по 

медицинска химия и биохимия – Сектор „Биохимия“, обнародван в ДВ бр. 10/04.02.2020 г. 

Комисията за преглед на документите установи, че документите на кандидата гл. ас. А. Миткова, 

дб (общ брой публикации – 27 , с IF – 17, цитирания в чужди бази данни - 784 , научни проекти - 45, 

специалност – 1, учебна натовареност –  943 т., като гл. ас. )  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. Георгиева, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

 Външни членове 

Акад. проф. И. Иванов, дбн – БАН 

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

Проф. И. Златкова, дб – БАН 

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

Проф. А. Манева, дбн - МУ-Пловдив; 

Резервни членове 

Проф. А. Йорданова, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

Проф. Р. Миронова, дб - БАН 

Технически сътрудник – Я. Дангулова. 

 

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

1. С. Стайкова, задочен докторант към Катедра по медицинска генетика. Заключение на комисията 

по текущо атестиране на академичния състав /биологични специалности/: общ брой публикации – 

3, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р П. Шербанова, дм - Катедра по физиология към МУ-София; 

3. Проф. д-р К. Коцева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Доц. д-р С. Димов, дб – СУ „ Св. Климент Охридски“, /външен член/ 

5. Доц. д-р М. Симеонова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. А. Йорданова, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

2. Проф. М. Байтошева, дбн - СУ „ Св. Климент Охридски“, /външен член/ 

3. Доц. д-р А. Пашов, дм – БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – гл. ас. С. Янкова. 

Дата на защита: 20.07.2020 г. 
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2. Д-р А. Герчев, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология. 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 П. Кинов, дмн - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

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

5.  Доц. д-р Л. Симеонов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Димитров, дм - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Йотов, дмн – Болница Софиямед, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Р. Кехайов. 

Дата на защита: 03.08.2020 г.  

3. Д-р С. Георгиева, задочен докторант към Катедра по ортопедия и травматология. 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 Х. Георгиев, дмн - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р Н. Цачев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

5.  Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Димитров, дм - Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

2. Проф. д-р А. Йотов, дмн – Болница Софиямед, /външен член/; 

Технически сътрудник – ас. д-р Р. Кехайов. 

Дата на защита: 03.08.2020 г. 

 3.3. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ НА ДОКТОРАНТИ 

1. С. Гирагосян, редовен докторант към Катедра по медицинска химия и биохимия, отчислен с 

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

/биологични специалности/: общ брой публикации – 7, от които с импакт фактор – 2, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. А. Георгиева, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

3. Проф. С. Хайрабедян, дбн – БАН, /външен член/; 

4. Проф. И. Златкова, дб - БАН, /външен член/; 

5. Проф. Т. Влайкова, дб – Тракийски Университет – Стара Загора, /външен член/; 
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Резервни членове: 

1. Проф. А. Йорданова, дбн - Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-София; 

2. Проф. Р. Миронова, дб - БАН, /външен член/; 

Технически сътрудник – Я. Дангулова. 

Дата на защита: 24.09.2020 г. 

2. Д-р Г. Цигаровски, задочен докторант към Катедра по обща медицина, отчислен с право на 

защита. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р В. Велчев, дм - Катедра по обща медицина към МУ-София; 

3. Доц. д-р Р. Асенова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р В. Маджова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Ц. Митева, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове:  

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

2. Проф. д-р Б. Георгиев, дм – НКБ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Н. Калустян. 

Дата на защита: 15.07.2020 г. 

3. Д-р Ж. Нацкова, редовен докторант към Катедра по психиатрия и медицинска психология, 

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 Г. Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-София; 

2. Проф. д-р В. Миланова , дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

психиатрия и медицинска психология към МУ-София; 

3. Проф. д-р М. Жекова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р Х. Кожухаров, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

5. Проф. д-р В. Акабалиев, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р С. Хараланов, дм - Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р К. Ненова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Тачева. 

Дата на защита: 11.09.2020 г. 

 

По т. 4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  
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ФС реши следното: 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на д-р М. Илчева – редовен докторант към 

Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология, за срок от една година, поради 

необходимост от допълнително време за събиране на достатъчен брой пациенти със съответни 

диагнози, считано от 11.04.2020 г. 

ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р И. Фидошев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по хирургия, считано от 

10.05.2020 г.  

- Б. Хадра, редовен докторант към Катедра по клинична имунология, считано от 11.04.2020 г.  

- Д-р Г. Василев, редовен докторант към Катедра по клинична имунология, считано от 11.04.2020 г.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

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

- Д-р М. Маринова, задочен докторант към Катедра по кл. имунология с оценка: много добра. 

- С. Бъклова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра по медицинска химия и биохимия: 

много добра 

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРАТА  на чуждестранен докторант д-р Ю. Петровска – 

редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок от шест месеца поради заболяване на 

баща й и поради невъзможност да влезе на територията на Република България, поради 

извънредното положение и последвалите противоепидемични правителствени регулации, въведени 

от правителството, считано от 01.03.2020 г. 

 

ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р Б. Милев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Образна диагностика 

Катедра по образна диагностика 

Тема на дисертационния труд: „Магнитен резонанс при венозни интракраниални и югуларни 

вариетети и тромбози”. 

Дата на защитата: 20.03.2020 г. 

- Д-р Р. Панчева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

Тема на дисертационния труд: „Рехоспитализации и смъртност при хронична сърдечна 

недостатъчност”. 

Дата на защитата: 09.04.2020 г. 

- Д-р М. Тюфекчиева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Епидемиология 

Катедра по епидемиология 

Тема на дисертационния труд: „Епидемиологично проучване на индикаторни клинични форми на 

нозокомиални инфекции в лечебните заведения в България през периода 2006-2016 г.”. 

Дата на защитата: 27.04.2020 г. 

- Д-р С. Куртев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 
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Катедра по вътрешни болести 

Тема на дисертационния труд: „Предиктори за отговор към ресинхронизираща терапия при 

пациенти със сърдечна недостатъчност.”. 

Дата на защитата: 27.04.2020 г. 

- А. Трифонова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Микробиология 

Катедра по медицинска микробиология 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-лабораторни и молекулярно-генетични проучвания върху 

нозокомиални инфекции, причинени от Stenotrophomonas maltophilia”. 

Дата на защитата: 11.05.2020 г. 

 

 ЗАЩИТИЛ НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

- Д-р М. Петрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по образна диагностика 

Тема на дисертационния труд: „Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи и 

неврофизиологични маркери за ранна диагноза при заболявания с двигателни нарушения”. 

Дата на защитата: 22.04.2020 г. 

 

 ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ 

ФС утвърди размер на средствата от собствения бюджет за финансово подпомагане на 

разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 2020/21 г. – до 2000 

лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на обучение, при представена 

положителна атестация и одобрена план-сметка. 

5. РАЗНИ: 

По т. Разни ФС реши: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: 

 

1. Във връзка промяната в начина на обучение по време на извънредното положение и 

последвалите противоепидемични правителствени регулации, ФС предлага да се направят 

следните допълнения в Правилника за подготовка  и провеждане на учебната 2019/2020 

година: 

Към раздел III – да се добави 

Срокът на неприсъственото, дистанционно обучение за студентите от І, ІІ и ІІІ курс се удължава 

до 31.05.2020 г. включително, Обучението може да се извършва и присъствено - индивидуално или 

в малки групи, там където е възможно да се изгради организация при спазване на всички 

противоепидемични мерки.  

Изпитите на студентите от І до ІІІ курс включително да се проведат присъствено и писмено по 

изготвените графици от 15.06.2020 до 31.07.2020 г. 

Поправителна сесия – от 31.08. до 30.09.2020 г. 

Начало на учебната година – 05.10.2020 г  

 

Към раздел VII – да се добави 

Всички изпити след 13 март за учебната 2019/2020 г. се провеждат само в писмена форма.  
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Пропуснатите изпити на студентите от ІV и V курс курс по време на обявеното извънредно 

положение в страната, ще се провеждат с физическо присъствие в периода 27.07. – 31.07.2020 година 

и 24.08. – 31.08. 2020 година, съгласно приложените графици. 

 

Към раздел Х – да се добави 

Пропуснатата лятна учебна практика на студентите от І до ІІІ курс може да се проведе и през 

учебната 2020/21 година.  

Признава се лятна учебна практика по Учебен план за учебната 2019/2020 година на всички 

студенти – доброволци от І до ІІІ курс. 

В условията на извънредно положение и карантина се признава лятната учебна практика в чужбина.   

 

Към раздел ХI – да се добави 

Преддипломният стаж се провежда дистанционно по първоначален 94-дневен график от 4.05 до 

14.08.2020. При създаване възможност Университетските болници да възстановят студентското 

обучение преддипломния стаж ще продължи присъствено в нов 90-дневен график или 

дистанционно.   

Дава се възможност да се провеждат преддипломните стажове по изисквания от правилника 

хорариум в университетски и други лечебни заведения, с които МУ- София има сключени договори 

за СДО, при условие, че в тях няма забрана за провеждане на практическо обучение в условията на 

COVID-19.  

Чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в България 

продължават преддипломните стажове дистанционно. Дава се възможност да проведат практическо 

обучение и преддипломен стаж по изискваната за определените дисциплини продължителност в 

университетски и други болници в страни от EС и ЕИП.  

Първа държавна изпитна сесия за студентите от VI курс ще се проведе присъствено след 

приключване на цялостния преддипломен стаж в срокове по предварително обявен график. 

Втора Държавна изпитна сесия ще бъде обявена допълнително в срокове по график. 

Зачита се като учебна заетост и преддипломен стаж времето на участие на всички доброволци 

(студенти, специализанти и докторанти) в кампанията по ограничаване на пандемията и обгрижване 

на пациенти, съмнителни или врусоносители на SARS-CoV-2.  

Да се зачита като учебна заетост времето на участие на всички доброволци (студенти, 

специализанти и докторанти) в кампанията по ограничаване на пандемията и обгрижване на 

пациенти, съмнителни или носители на COVID-19. 

 

Раздел IX, т. 13.1. 

Прехвърлените чуждестранни студенти в Медицински университет – София, които имат 

неположени изпити за учебната 2019/2020 уч. г. да не заплащат изискуемата такса от 120 лв. за всеки 

неположен изпит, поради промяната в начина на обучение по време на извънредното положение и 

последвалите противоепидемични мерки.  

 

Към раздел XVI т. 8.6. - да се добави 

т. 8.6: Във връзка с провежданото онлайн обучение за положените по учебния план часове за 

периода от влизане в сила на противоепидемичните мерки в преподаването на английски език 

за чуждестранни студенти на преподавателите се заплаща по определените тарифи за присъствено 

обучение, съгласно решенията на АС от 16.03.2010 г., от 30.11.2010 г., от 14.06.2011, от 26.05.2015 

и от 25.07.2017 г. 

 

т. 17: Заплащането на преподавателите, участващи в провеждането на семестриални изпити със 

студентите, обучаващи се на английски език (отнася се и за онлайн проведени изпити при наличието 

на издадени заповеди на Ректора). 
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На основание Раздел I т.2 от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 

година, ФС реши за учебната 2020/2021 година разпределението на студентите в ЛЕКЦИОННИ 

ПОТОЦИ да бъде както следва: 

I курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език –  лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 24 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 32 групи. 

II курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 26 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 36 групи. 

III курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в един 

лекционен поток; упражнения в 26 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в два лекционни потока; 

упражнения в 38 групи. 

IV курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в два 

лекционни потока; упражнения в 22 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език – лекции в три лекционни потока; 

упражнения в 36  групи. 

V курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции в три лекционни потока; 

упражнения в 42 групи. 

VI курс 

Български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език – лекции в три 

лекционни потока; упражнения в 32 групи. 

Чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език –лекции  в три лекционни потока; 

упражнения в 32 групи. 

Преддипломен стаж – български групи-32; английски групи-32, разпределен в 4 потока. 

 

ФС ПРЕДЛАГА НА АС ДА РАЗРЕШИ ОБЯВЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:  

- За Катедра по нeврохирургия – двама доценти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврохирургия” на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

- За Катедра по нефрология – един доцент в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Нефрология” на УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по нeврохирургия – двама доценти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврохирургия” на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

- За Катедра по АГ – двама главни асистенти и един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

- За Катедра по неврохирургия – един асистент в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврохирургия” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 
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- За Катедра по професионални болести – един асистент в област на висшето образование 

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

специалност „Професионални болести” на база УМБАЛ „Иван Рилски; 

- За Катедра по физиология – двама главни асистенти в област на висшето образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 

4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Физиология на животните и човека”. 

 

ИЗБОР НА РЕЦЕНЗЕНТИ НА МОНОГРАФИЧЕН ТРУД: 

ФС избира следните рецензенти на монография на тема «Защитни ефекти на кръвен здравец 

(Geranium Sanguineum L.) върху грипна вирусна инфекция» с автор гл. ас. С.  Абарова  от Катедра 

по медицинска физика и биофизика: проф. Х. Дишовски, дмн и проф. Р. Калфин, дб. 

  

Протоколирал:                                 Декан на МФ:  

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