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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 08.07.2020 г. 

 

   
  

1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ 

НА ДЕКАН И РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ 

 

По първа точка от дневния ред Факултетният съвет на МФ взе с мнозинство 

следните решения: 

 

1. Дата и място за провеждане на Общото събрание на МФ:  

 - Дата - 1-ви октомври 2020 г.              

 -  Място - Зала 3 на НДК /ако обстановката го позволява, или по-голяма зала/. 

2.  Депозиране на кандидатури за Председател и Зам. Председател на Общото събрание 

на МФ, Декан и членове на ФС на МФ да се приемат в канцеларията на Деканата до 10 

дни преди Общото събрание на МФ, т. е. до 16.00 ч. на 18.09.2020 г., като документите 

за кандидатстване са заявление и професионална автобиография – до 30 стандартни 

машинописни реда. 

3.  Обявяване на избори на Ръководители в 25 катедри – до 30-ти октомври  2020 г.. 

4. На заседание на ФС в началото на м. септември да бъдат предложени Изборна 

комисия, Комисия по кандидатурите и други, свързани с провеждане на Общото 

събрание на МФ. 

 

2. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ 

КОНКУРСИ  

 

  ФС с мнозинство утвърди избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Д. Златарева, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна 

диагностика” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Александровска“: 23 “да“ от 23 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

2. Гл. ас. д-р Д. Тобова, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Александровска“ “: 23 “да“ от 23 гласували 

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

3. Гл. ас. д-р З. Цончев, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 



 

2 

 

„доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и 

интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ “: 23 “да“ от 23 

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

4. Гл. ас. д-р А. Гатева, 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 вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ “: 23 “да“ от 23 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

5. Ас. д-р Я. Асьов, 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 

„Ендокринология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ “: 23 “да“ от 23 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

6. Ас. д-р П. Хаджийски, 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 

„Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ “: 23 

“да“ от 23 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

7. Ас. д-р С.Андреева, 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 

„Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“: 23 “да“ от 23 гласували хабилитирани и/или с ОНС 

„Доктор“ членове на ФС; 

8. Д-р М. Илчева 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 „Нуклеарна медицина” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Александровска“ “: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

9. Д-р П. Николова 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 „Нуклеарна медицина” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ 

„Александровска“ “: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

10. Д-р М.Чернополска 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 „Оториноларингология” в 

Катедра по УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ : 24 “да“ от 24 

гласували членове на ФС; 
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11. Д-р Г. Попов 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 „Оториноларингология” в Катедра по 

УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: 24 “да“ от 24 гласували 

членове на ФС; 

12. Д-р М. Миткова 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 „Оториноларингология” в Катедра по 

УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: 24 “да“ от 24 гласували 

членове на ФС; 

13. Д-р С.Йозтюрк 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 „Хранене и диететика” в Катедра по кл. 

фармакология и терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: 24 “да“ от 24 

гласували членове на ФС; 

14. Д-р М. Ангелова 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра 

по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“ : 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

15.  Д-р Е.Димитрова 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на 

база УМБАЛ „Св. Екатерина“: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

16.  Д-р Е. Хаджиев, 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на 

база УМБАЛ „Св. Екатерина“: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

17.  Д-р Н. Стоянов след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща медицина” в Катедра по обща 

медицина на база УМБАЛ „Св. Анна“: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС; 

18.  Д-р Л. Андреева след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща медицина” в Катедра по обща 

медицина на база УМБАЛ „Св. Анна“: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС ; 

19.  Д-р Н. Мурадян 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 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в Катедра по неврология 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: 24 “да“ от 24 гласували членове на ФС. 

 

 ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

ФС избра за уч. 2020/21 г.: 

- За катедра по педиатрия от:  

Детска онкохематология 

1.Д-р А. Банчев -За упражнения на  бълг. ез. – до 28 уч.ч и упр. на англ. ез. – до 100 уч.ч 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ 

1. Д-р С. Симеонова- За упр. на  бълг. ез.  – до 92 уч.ч 

2. Д-р Д. Русинов- За упр. на бълг. ез.  до 96 уч.ч. и упр. на англ. ез. до 96 уч.ч. 

3. Д-р М. Байчева- За упр. на  бълг. ез. до 96 уч.ч. и упр. на англ. ез. до 192 уч.ч. 

4. Д-р Н. Янева – Дончева- За упр. на бълг. ез. до 120 уч.ч. и упр. на англ. ез. до 

100 уч.ч. 

5. Д-р Е. Маринкова- За упр. на бълг. ез. – до 96 уч.ч; 

6. Д-р М. Петрова- За упр. на бълг. ез. – до 150 уч.ч. 

7. Д-р Д. Йорданова- За упр. на бълг. ез. до 96уч.ч. и упр. на  англ. ез. до 60 уч.ч. 

8. Д-р Т. Делчев- За упр. на бълг. ез. до 96 уч.ч. и упр. на англ. ез. до 60 уч.ч. 

Детска к-ка Александровска б-ца 

1. Д-р В. Исаев- За упр. на бълг. ез.  до 442 уч.ч.  

Н К Б - Общо за групата хонорувани лекции на англ. ез. до 12 уч.ч. и упражнения на 

бълг.  и  англ. ез. до 592 уч.ч.: Проф.д-р А. Ненчева 

       2.  Д-р Димитър Тодоров Печилков 

       3.  Д-р Р. Маринов 

  Д-р К. Каракашева 

5.  Д-р Е. Иванова 

 Д-р З. Еникова 

       7.  Д-р Л. Димитров 

   Д-р В. Драгнева 

- За  катедра по патофизиология - За лекции, упражнения и участие в изпити на бълг. и 

англ. ез. до средната натовареност  на академичния състав на катедрата за учебната 

2019/20 година: 

1. Д-р М. Балуцов 

2. Д-р И. Петкова 

3. Доц.д-р М. Богданова 

4. Доц д-р Р. Коларова 

- За  катедра по пропедевтика на вътрешните болести: 

1.  Д-р В. Гергова-За упр. на  бълг. и англ. ез. до 650 уч.ч. 

2.  Д-р В. Владов-За упр. на бълг. и англ. ез. до 650 уч.ч. 

3.  Д-р Г. Николов-За упр. на бълг. и англ. ез. до 160 уч.ч. 

4.  Д-р С. Иванова-За упр. на бълг. и англ. ез. до 320 уч.ч. 

5.  Д-р Д. Василева-За упр. на бълг.  и англ. ез. до 320 уч.ч. 

6.  Д-р Ц. Терзиева-За упр. на бълг. и англ. ез. до 650 уч.ч. 

7.  Д-р М. Михайлова-За упр. на бълг. и англ. ез. до 650 уч.ч. 
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- За  катедра по клинична лаборатория – 

1. Гост-преподавател – проф. д-р К. Цачев-За лекции на бълг. ез. до 20 уч.ч. 

За лекции и упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. ез. език общо за групата 

хонорувани преподаватели до 1700 уч.ч.: 

2.  Доц. д-р С. Атанасова 

3.  Д-р Т. Ячева 

4.  Д-р И. Иванова 

5.  Д-р Т. Томов 

 

- За  катедра по физиология -За лекции и упражнения и участие в изпити на бълг. и англ. 

ез. език общо за групата хонорувани преподаватели до 2700 уч.ч.: 

. Проф. д-р Р. Гърчев 

2. Доц. д-р Н. Белова 

  Доц. д-р П. Щербанова 

  Доц. д-р А. Куртев 

  Доц. д-р Б. Стоименова 

  Д-р Т. Аврамова 

  П. Маркова 

  Б. Кадинов 

  М. Михайлова 

 

- За  катедра по спешна медицина - За преподаване в преддипломния стаж до 40 уч.ч. 

на хоноруван преподавател 

 

1. Проф. д-р А. Балтов 

2. Доц. д-р И. Василевски 

 

- За  катедра по белодробни болести - За лекции на бълг. и англ. ез. до 42 уч. ч.: 

1. Проф. д-р Д. Петров 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:                       

- За Катедра по психиатрия и мед. психология – двама асистенти в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” за нуждите 

на Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“ при УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по АГ – в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.1.„Медицина”: един главен асистент по 

научната специалност „Акушерство и гинекология” и един главен асистент  по 

научната специалност „Неонатология“ на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

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

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

научната специалност „Педиатрия”: на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 
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- За Катедра по образна диагностика – един доцент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна диагностика”: на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по дерматология и венерология – един асистент в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и 

венерология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по обща и оперативна хирургия – двама професори в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по ендокринология – двама асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” на база УСБАЛЕ 

„Акад. Иван Пенчев“; 

- За Катедра по нефрология – в област на висшето образование 7. „Здравеопазване 

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

„Нефрология”: един главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“ и един 

главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ; 

- За Катедра по физиология – един професор 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”. 

- За Катедра по урология – двама професори в област на висшето образование 7. 

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

научната специалност „Урология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

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

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

научната специалност „Оториноларингология” на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ; 

- За Катедра по физикална медицина и рехабилитация – един главен асистент 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, 

курортология и рехабилитация” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

- За Катедра по вътрешни болести – в област на висшето образование 7. 

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

научната специалност „Нефрология”: един главен асистент на база УМБАЛ 

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

- За Катедра по вътрешни болести – един главен асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология“ за нуждите на 

Клиника по ендокринология на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по вътрешни болести – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести” за нуждите на 

Клиника по хематология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

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

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

научната специалност „Неврология” на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 
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- За Катедра по мед. микробиология – един главен асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Микробиология“; 

- За Катедра по белодробни болести – двама професори, двама доценти, петима 

асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Белодробни болести” на база МБАЛББ „Света София“; 

- За Катедра по белодробни болести – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гръдна хирургия” на база МБАЛББ   

 

3. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 ФС реши да предложи на АС: 

 

1. Да удължи трудовия договор на проф. д-р В. Нанкова, дм /Катедра по 

гасроентерология/ родена на 23.11.1954 г. за втори път с  22 “да“,  2  “не“ и  0 

“бели“ бюлетини от  24 гласували членове на ФС. 

2. Да удължи трудовия договор на доц. д-р А. Пенков, дм /Катедра по хигиена/ роден 

на 04.01.1954 г. за трети път (съгл. § 11 на ЗВО ,Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г.) с  

24 “да“,  0 “не“ и   0 “бели“ бюлетини от  24 гласували членове на ФС. 

3. Да удължи трудовия договор на доц. д-р Е. Тюфекчиева, дм /Катедра по 

акушерство и гинекология/ родена на 11.10.1955 г. за първи  път с  24 “да“,   0 “не“ 

и  0 “бели“ бюлетини от  гласували членове на ФС. 

4. Да удължи трудовия договор на проф. д-р С. Василева, дм /Катедра по 

дерматология и венерология/ родена на 14.10.1953 г. за трети път с  24 “да“,  0 

“не“ и 0 “бели“ бюлетини от  24 гласували членове на ФС. 

5. Да удължи трудовия договор на проф. д-р С. Хараланов, дм /Катедра по 

психиатрия и мед. психология/ роден на 20.11.1954 г. за втори път с 23 “да“,  1 

“не“ и 0 “бели“ бюлетини от  24 гласували членове на ФС. 

6. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Е. Възелов, дм /Катедра по нефрология/ 

роден на 26.08.1955 г. за първи път с 18  “да“,  6 “не“ и 0  “бели“ бюлетини от  24 

гласували членове на ФС. 

 

       4. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

По четвърта точка  ФС избира: 

 

4.1.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

4.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” /три места/ по 

нефрология за нуждите на Катедрата по нефрология – един за база Клиника по 

нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и двама за база Клиника 

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

24/17.03.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидатите:  

1. д-р В. Василев, дм (общ брой публикации – 6, извън „доктор“, специалност – 1, учебна 

натовареност -  232 т.). 

2. д-р В. Шурлиев, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност –1, учебна 

натовареност – 224 т.). 

3. д-р Т. Методиева, дм (общ брой публикации – 5, извън „доктор“, специалност –1, 

учебна натовареност -  224 т.), 
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отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидатите се 

допускат до участие в конкурса. Състав на научно жури:   

Вътрешни членове 

Проф. д-р Е. Димитров, дмн – Катедра по нефрология към МУ-София; 

Проф. д-р Б. Делийска, дмн – Катедра по нефрология към МУ-София; 

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

Външни членове 

Доц. д-р С. Стайкова, дм  – МУ-Варна 

Проф. д-р В. Маджова, дмн – МУ-Варна 

Резервни членове 

Проф. д-р Р. Робева, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

вътрешни болести към МУ-София; 

Проф. д-р В. Тодоров, дмн – МУ-Плевен 

Технически сътрудник: С. Иванова. 

 

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

инфекциозни болести за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология 

и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 

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

кандидатите:  

1. д-р Д. Страшимиров, дм (общ брой публикации – 13, извън „доктор“, специалност – 1, 

учебна натовареност -  657 т.). 

2. д-р И. Иванов, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност –1, учебна 

натовареност – 222 т.), 

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

допускат до участие в конкурса. Състав на научно жури:   

Вътрешни членове 

Доц. д-р А. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София; 

Проф. д-р Т. Червенякова, дмн - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София на мястото на Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, 

дм – не е регистриран в НАЦИД 

Доц. д-р Й. Минева, дм - Катедра по епидемиология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р К. Плочев, дмн – ВМА 

Доц. д-р А. Галев, дм – ВМА 

Резервен член 

Доц. д-р Р. Гарнизова, дм – ВМА 

Технически сътрудник – И. Целова. 

 

4.1.3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по патофизиология за 

нуждите на Катедрата по патофизиология, обнародван в ДВ бр. 10/04.02.2020 г. 

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

Х. Димитрова, дм (общ брой публикации – 29, с IF- 12, цитирания – 32, проекти - 15, 

специалност –1, учебна натовареност – 600 т.) отговарят на изискванията и критериите 

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

научно жури:   

Вътрешни членове 

Проф. д-р А. Стойнев, дмн - Катедра по патофизиология към МУ-София; 

Доц. д-р Р. Хаджиолова, дм - Катедра по патофизиология към МУ-София; 
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Проф. д-р Р. Гърчев, дмн - Катедра по физиология към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р Р. Калфин, дм – БАН 

Проф. д-р Я. Чекаларова, дм – БАН 

Доц. д-р Д. Пехливанова, дм – БАН 

Резервни членове 

Доц. д-р Н. Белова, дм - Катедра по физиология към МУ-София; 

Доц. д-р М. Папазова, дм – БАН 

Технически сътрудник : И. Филипов. 

 

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

за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база 

Клиника по кардиология към УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 

24/17.03.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че документите на 

кандидатите:  

1. ас. д-р П. Кръстев, дм (общ брой публикации – 4, извън „доктор“, специалност – 1, 

учебна натовареност -  118 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

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

2. Д-р Н. Семерджиева, дм (общ брой публикации – 24, извън „доктор“, специалност – 1, 

учебна натовареност -  0 т.) не отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:   

Вътрешни членове 

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

инвазивна кардиология към МУ-София; 

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

към МУ-София; 

Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Ф. Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив 

Проф. д-р Милена Христова Миланова, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Резервни членове 

Доц. д-р С. Найденов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Проф. д-р С. Тишева – Господинова, дм - УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен 

Технически сътрудник : Ана Колева. 

 

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

на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по 

кардиология към УМБАЛ „Света Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 24/17.03.2020 г. 

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

Б. Ацев, дм (общ брой публикации – 25, с IF- 5, цитирания – 44, проекти - 1, специалност 

– 2, учебна натовареност –  364 т.) отговарят на изискванията и критериите на 

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

научно жури:   

Вътрешни членове 

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

кардиология към МУ-София; 



 

10 

 

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

кардиология към МУ-София; 

Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р С. Георгиев, дм - УМБАЛ „Света Марина“ - Варна 

Проф. д-р И. Даскалов, дм – ВМА 

Доц. д-р Л. Михайлова, дм – ВМА 

Резервни членове 

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

към МУ-София; 

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

Технически сътрудник : А. Колева. 

 

4.1.6.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по сърдечно-съдова 

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

кардиология на база Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света 

Екатерина“, обнародван в ДВ бр. 24/ 17.03.2020 г. Комисията за преглед на документите 

установи, че документите на кандидата доц. д-р В. Говедарски, дм (общ брой  

публикации- 57, - след доцент, общ брой публикации с IF –8, , след доцент- 5, цитирания 

в чужди бази данни-225, специалност – 2, научни проекти-1, защитили докторанти-1, 

учебна натовареност- 532 т. ) отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:   

Вътрешни членове 

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

към МУ-София; 

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

кардиология към МУ-София; 

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

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София; 

Външни членове 

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

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

Проф. д-р М. Станкев, дмн – НКБ 

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

Резервни членове 

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

Проф. д-р И. Лозев, дм – МИ на МВР 

Технически сътрудник : А. Колева. 

 

4.1.7.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по оториноларингология 

за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ 

„Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 10/04.02.2020 г. Комисията за преглед на 

документите установи, че документите на кандидата гл.ас. д-р Т. Попов, дм (общ брой 

публикации – 59, с IF- 8, цитирания – 56, проекти - 6, специалност –1 , учебна 

натовареност – 616  т.). отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-

София и кандидата се допуска до участие в конкурса.  

Състав на научно жури:   

Външни членове 
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Проф. д-р К. Джамбазов, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Д. Вичева, дм – МУ-Пловдив 

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

Проф. д-р И. Дойков, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р А. Вълков, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р С. Стоянов, дм – МИ на МВР 

Доц. д-р М. Милков, дм  - МУ-Варна 

Резервен член 

Проф. д-р С. Консулов, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник : А. Вълкова. 

 

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

на Катедрата по медицинска физика и биофизика, обнародван в ДВ бр. 10/04.02.2020 г. 

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

С. Абарова, дф (общ брой публикации – 59, с IF- 15, цитирания – 79, проекти - 10, 

специалност –НЯМА , учебна натовареност – 742,5  т.). НЕ отговарят на изискванията и 

критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и кандидата НЕ се допуска до участие в 

конкурса. ФС утвърди решението на комисията и не се предлага състав на научно жури. 

 

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

4.2.1.Д-р К. Сиракова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по образна 

диагностика. 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 В. Хаджидеков, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р Б. Балев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Доц. д-р Ж. Асьова, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

5. Доц. д-р Д. Млъчкова - Грънчарова, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – А. Петрова. 

Дата на защита: 16.10.2020 г. 

 

4.2.2.Д-р М. Колева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по неврология. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 11, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

3. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р П. Стаменова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р И. Петров, дмн – МИ на МВР, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова. 
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Дата на защита: 24.09.2020 г. 

 

4.2.3.Д-р Т. Комитова, редовен докторант на към Катедра по гастроентерология. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични 

специалности/: общ брой публикации – 6, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Й. Генов, дм - Катедра по гастроентерология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Н. Григоров, дм - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Доц. д-р Д. Николовска, дм - МИ на МВР, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Иванова, дм - МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – Т. Мишева. 

Дата на защита: 02.10.2020 г. 

 

4.2.4.Д-р Р. Батова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

анестезиология и интензивно лечение. 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. Кенаров, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р М. Белитова - Желязкова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение към МУ-София; 

3. Проф. д-р Н. Младенов, дмн  - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

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

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 23.10.2020 г. 

 

4.2.5.Д-р С. Ушева, редовен докторант на към Катедра по гастроентерология. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /хирургични 

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

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р Д. Дамянов, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по гастроентерология към МУ-София; 

2. Проф. д-р К. Ангелов, дм - Катедра по хирургия към МУ-София; 

3. Проф. д-р И. Георгиев, дм – УСБАЛО, /външен член/; 

4. Проф. д-р Й. Йовчев, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен член/; 

5. Проф. д-р Р. Маджов, дмн - МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 
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1. Доц. д-р Т. Седлоев, дм - Катедра по гастроентерология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Г. Гърбев, дм – Първа МБАЛ, /външен член/; 

Технически сътрудник – Т. Мишева. 

Дата на защита: 04.09.2020 г. 

 

4.3.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

4.3.1.Д-р Н. Щонова - Маринова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по неврология, 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. Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Стайков, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

5. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р Е. Русчева, дмн - Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р К. Генов, дмн – Втора МБАЛ, /външен член/; 

Технически сътрудник – З. Нанова. 

Дата на защита: 16.09.2020 г. 

 

4.3.2.Д-р Е. Начев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

ендокринология, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации 

– , от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на 

ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

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

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

4. Проф. д-р Ж. Геренова, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен 

член/; 

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

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – М. Тасева. 

Дата на защита: 29.10.2020 г. 

 

4.3.3.Д-р Д. Христова, задочен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, 

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

академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – , от които с 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р А. Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

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

3. Чл. кор. проф. д-р Г. Горчев, дмн - МУ-Плевен, /външен член/; 
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4. Проф. д-р С. Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Е. Димитракова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р С. Иванов, дмн - Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Томов, дмн - МУ-Плевен, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Бурова. 

Дата на защита: 23.09.2020 г. 

 

4.4.4.Д-р Р. Тодоров, задочен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, 

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

академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – , от които с 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р В. Тасев, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София; 

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

3. Проф. д-р К. Драганов, дмн  - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р И. Лозев, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

5. Проф. д-р К. Кьосев, дм – ВМА, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

2. Проф. д-р Й. Йовчев, дм – Тракийски университет – Стара Загора, /външен член/; 

Технически сътрудник – А. Георгиева. 

Дата на защита: 09.10.2020 г. 

 

4.4.5.Д-р П. Хубенова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

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

академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – , от които с 

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

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р С. Георгиев, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

2. Доц. д-р Й. Ямакова, дм - Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р Н. Младенов, дмн  - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Е. Одисеева, дм – ВМА, /външен член/; 

5. Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

МУ-София; 

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

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 16.10.2020 г. 

 

По т. 5. „ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ“ докладва проф. Владимиров. 

 

ФС реши следното: 

 

5.1.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 
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- Д-р А. Иванов – асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Тема:”Морфо-функционална и неврохимична характеристика на спиналното ядро на 

тригеминалния нерв у плъх ” 

Научен ръководител: проф. д-р Н. Лазаров, дмн 

База: Катедра по анатомия, хистология и ембриология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р М. Пенчев – асистент към Катедра по психиатрия и мед. психология 

Тема: ”Когнитивни нарушения и генетични маркери при пациенти с биполярно 

афективно разстройство, шизофрения и техните родственици” 

Научен ръководител: проф. д-р В. Миланова, дмн 

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

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Психиатрия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р В. Циту – асистент към Катедра по мед. микробиология 

Тема: ”Микробиологични и генетични проучвания върху вирулентността, 

резистентността и молекулярната епидемиология на клинични изолати Staphylococcus 

aureus” 

Научен ръководител: проф. д-р Р. Гергова, дм 

База: Катедра по медицинска микробиология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Микробиология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Д. Митева – асистент към Катедра по педиатрия 

Тема: ”Някои клинични и генетични фактори за тежка асма при деца в България” 

Научни ръководители: проф. д-р П. Переновска, дмн и доц. д-р Г. Стоянова, дм 

База: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ 

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 Медицински факултет. 

 

- Д-р Л. Симонова – хоноруван асистент към Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема: ”Актуални проблеми при инсуфициенция на анастомозата след резекция на 

ректума” 

Научен ръководител: доц. д-р Д. Буланов, дм 

База: Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ 

„Александровска“ 
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Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Обща хирургия 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р С. Славов –  асистент към Катедра по акушерство и гинекология 

Тема:”Проучване диагностичните и терапевтични възможности на електро-бримковата 

ексцизия на маточната шийка” 

Научен ръководител: доц. д-р Е. Тюфекчиева, дм 

База: Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

5.2.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Шумкова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, за срок 

от шест месеца, считано от 28.06.2020 г. 

 

5.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Д. Василиу, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, считано от 

23.05.2020 г.  

 

5.4.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Т. Каменова – редовен докторант към Катедра по ендокринология, за срок от две 

години поради отпуск по бременност и майчинство, считано от 01.06.2020 г.  

 

5.5.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Х. Цонев – редовен докторант към Катедрата по неврохирургия от „Функционална 

неврохирургия. Хирургия на болката” на „Сравнителен анализ на оперативно и 

ендоваскуларно лечение на аневризми на средна мозъчна артерия“. 

 

- Л. Балабански – задочен докторант към Катедрата по мед. генетика от 

„Характеризиране на генетични нарушения с нови геномни технологии и функционални 

анализи” на „Идентифициране на генетични фактори, предразполагащи към дълголетие, 

чрез биоинформатичен анализ на данни от цялостно геномно и екзомно секвениране“. 

 

- Д-р В. Хайкин – задочен докторант към Катедрата по офталмология от „Изследване на 

първични човешки клетъчни култури от изолирани интраоперативно и третирани с 

trypan blue предни лещени капсули на пациенти с възрастово обусловена катаракта“ на 

„Изследване на първични човешки клетъчни култури, изолирани от предни лещени 

капсули на пациенти с катаракта”. 

 

- Д-р К. Сиракова –докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по образна 

диагностика от „Сравнителни образни и денситометрични изследвания на лумбалния 

гръбнак при менопаузни жени” на „Сравнителни образни и дензитометрични 

изследвания на лумбалния гръбнак при жени в менопаузалния преход“. 
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5.6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн,  и решение на Катедрен съвет 

на Катедра по неврология, се предлага д-р П. Антимов, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра по неврология с краен срок 13.10.2017 г., да бъде отчислен без 

право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план 

и просрочен законов срок. 

 

- Във връзка с доклад от Проф. д-р И. Литвиненко, дм, и решение на Катедрен съвет на 

Катедра по педиатрия, се предлага д-р Б. Стоилов, задочен докторант към Катедра по 

педиатрия с краен срок 25.02.2019 г., да бъде отчислен без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

 

- Във връзка с доклад от Проф. д-р И. Литвиненко, дм, и решение на Катедрен съвет на 

Катедра по педиатрия, се предлага д-р О. Славчева, редовен докторант към Катедра по 

педиатрия с краен срок 28.03.2018 г., да бъде отчислена без право на защита поради 

неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов 

срок. 

 

- Във връзка с доклад от Доц. д-р А. Йонков, дм, и решение на Катедрен съвет на Катедра 

по обща и оперативна хирургия, се предлага д-р Е. Шарков, редовен докторант към 

Катедра по обща и оперативна хирургия с краен срок 26.11.2018 г., да бъде отчислен без 

право на защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план 

и просрочен законов срок. Научният ръкводител на д-р Шарков, доц. д-р Р. Романски, е 

напуснал Катедрата по обща и оперативна хирургия. 

 

5.7.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р А. Йорданова, редовен докторант към Катедра по клинична имунология 

- Д-р С. Керемидчиева-Христова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология 

- Д-р М. Маркова, задочен докторант към Катедра по офталмология 

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

 

5.8.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р И. Михалева, редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология с 

оценка: много добра 

- Д-р М. Стоилова, редовен докторант към Катедра по фармакология и токсикология с 

оценка: много добра 

- Д-р В. Велчов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология с оценка: 

добра 

- Д-р К. Сиракова –докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по образна 

диагностика с оценка: много добра 

 - Д-р Х. Цонев, редовен докторант към Катедра по неврохирургия с оценка: добра 

 - Д-р Р. Батова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение с оценка: много добра 

 - Д-р Т. Комитова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология с оценка: много 

добра 

 

5.9.ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД на докторант на самостоятелна подготовка, съгл. чл. 88 

от ПУРПНСЗАДМУС 
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-Във връзка с доклад на чл. кор.проф. д-р А. Гудев, научен ръководител на    д-р А. -

Петкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по спешна медицина, 

относно назначаването на д-р Петкова за асистент към Катедра по спешна медицина на 

Медицински факултет, предлага се да се видоизмени Заповедта за зачисляване в частта 

й: Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет, съгл. чл. 88  

от ПУРПНСЗАДМУС. 

5.10.Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма:  

-Във връзка с доклад на проф. д-р Г. Ончев, дм, ръководител на Катедра по психиатрия 

и мед. психология, се приема Доклад-самооценка по докторска програма „Клинична 

психология“ 

 

5.11. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Томова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Персистираща пулмонална артериална хипертонияв 

неонаталния период – диагностични и терапевтични аспекти”. 

Дата на защитата: 09.03.2020 г. 

 

- Д-р И. Мангъров. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: „Антитела срещу Бордетела пертусис при родилки и 

техните новородени деца”. 

Дата на защитата: 01.04.2020 г. 

 

- Д-р П. Грибнев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по хирургия 

Тема на дисертационния труд: „Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на 

екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия”. 

Дата на защитата: 21.05.2020 г. 

 

- Д-р Д. Вълчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Гръдна хирургия 

Катедра по белодробни болести 

Тема на дисертационния труд: „Видеоасистирана торакална хирургия (конвенционална 

и еднопортова) – място и роля на усъвършенстваният мениджмънт на малигнените 

плеврални изливи”. 

Дата на защитата: 20.05.2020 г. 

 

- Д-р В. Мацанова - Симова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация 
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Тема на дисертационния труд: „Физикална медицина и рехабилитация при хумеро-

скапуларен периартрит”. 

Дата на защитата: 22.05.2020 г. 

 

- Д-р В. Коритарова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: "Приложение на  позитивно крайно-експираторно 

налягане ( РЕЕР ) по време на анестезия при продължителни гинекологични операции" 

Дата на защитата: 04.06.2020 г. 

 

- Д-р Д. Кофинова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Педиатрия 

Катедра по педиатрия 

Тема на дисертационния труд: " Оценка на фиброзата при хронични чернодробни 

заболявания в детската възраст“ 

Дата на защитата: 19.06.2020 г. 

 

По т. „Разни“:          

- ТРАДИЦИОННИ НАГРАДИ на Медицински факултет за значителни 

приноси в научноизследователската и преподавателска дейност за 2020 г. 

ФС утвърди следните награди на МФ /с парична награда по 1000 лв. на награден/: 

1. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР  ОРАХОВАЦ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки - 

Доц. д-р П. Гатева, дм– Катедра по фармакология и токсикология;  

2. Награда на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки - Доц. 

д-р А. Еленкова, дм – Катедра по ендокринология 

3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ:  

- в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ - Д-р С. Станчев, дм, асистент 

в Катедра по   анатомия, хистология и ембриология; 

- в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ - Д-р Д. Кофинова, асистент в Катедра 

по  педиатрия;  

4. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в 

научната и изследователската дейност – В. Кирков - VІ курс. 

 

- Преместване на преподаватели от една катедра на МФ в друга: 

 

С оглед академичното израстване на преподавателите, Деканският съвет предлага, тези 

които имат научна специалност различна от основната специалност на катедрата – както 

е анестезиологията, патоанатомията и др. да преминат към съответната катедра на МУ-

София. Съгласно чл. 91, т. 7 от  

Правилника за устройството и дейността на МУ-София преподавателите имат право да 

преминават от едно звено в друго на един и същи факултет с решение на ФС /когато не 

се променя болницата/. 
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1. Проф. С. Георгиев предлага д-р В. Папазов, асистент в катедра по нефрология, да 

премине асистентско място в катедрата по анестезиология и интензивно лечение, тъй 

като има защитен дисертационен труд по същата специалност; 

 

2. Доц. А. Оскар предлага д-р В. Димитрова, асистент в катедра по офталмология, да 

премине асистентско място в катедрата по анестезиология и интензивно лечение, тъй 

като е лекар-анестезиолог. 

 

- ФС реши с мнозинство и предлага на АС да се обособи от състава на катедра по 

вътрешни болести на отделна КАТЕДРА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ на база 

Клиниката по ревматология към УМБАЛ»Св. Иван Рилски» с наличен 

преподавателски състав - 3-ма професори, 4-ма доценти и 6 асистенти. 

 

В изпълнение на заповед № РК36-165/04.02.2020 година на Ректора на МУ – София и в 

съответствие с Препоръки в Решение на Акредитационния съвет на НАОА от 19.12.2019 

година (Протокол №22) за институционална акредитация на Медицински университет – 

София,  , Факултетният съвет се запозна със следните корекции в Учебния план: 

1.Отразяване на учебните часове за извънаудиторна студентска заетост в Учебния 

план за специалността, съгласно изискването на Наредба 21 от 30.09.2004 г за 

прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища 

 

Конкретните текстове от Наредбата, са следните: 

1. Чл. 2, т.1– Кредитната система е организация на учебния процес, която „се 

основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и по всяка 

отделна учебна дисциплина“.  

2. Чл. 5 - „Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска 

аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и 

факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната 

специалност …“ 

3. Чл. 6 – „Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент в зависимост 

от учебния план на специалността и предвидената в него пълна студентска 

заетост“ 

4. Чл. 8 – „Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за 

учебна година, 30 кредита за семестър“. 

5. Чл. 9, ал. (1) – „Един кредит се присъжда за 25-30 часа студентска заетост“, 

ал. (2) – „Делът на аудиторната заетост по ал. (1) не може да бъде повече от 

половината“ и ал. (3) – „Съотношението между аудиторната и 

извънаудиторната заетост се определя в учебния план на специалността, като 

се съобразява с изискванията за хорариум съгласно наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 

 

Съгласно приложените учебни планове (специалност „Медицина“ и Втора магистърска 

степен след специалност „Дентална медицина“) учебните часове за извънаудиторна 

заетост са посочени в колона „Часове“ след аудиторната заетост. 

В понятието „извънаудиторна заетост“ се включва „самостоятелна работа, 

индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова 

или дипломна работа и др“. 
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В Учебния план за втора магистърска степен извънаудиторна заетост за дисциплините 

от раздел I ПРЕДКЛИНИЧНИ, ДИАГНОСТИЧНИ И ПРОПЕДЕВТИЧНИ 

ДИСЦИПЛИНИ е предвидена само за: 

Т.2 Дисциплини с компенсаторен учебен план до съответствие на хорариума по УП за 

специалността „Медицина“ и 

Т.3 Дисциплини с пълен хорариум по учебен план за специалността „Медицина“. 

За Т.1 Признати дисциплини по съответствие на хорариума на двете специалности – не 

са отразени часове за извънаудиторна заетост, тъй като няма предвидени учебни занятия 

по тези дисциплини. Признава се извънаудиторната заетост от Учебния план за 

специалността „Дентална медицина“. 

В раздел I  - за 30 учебни часа пълна студентска заетост (аудиторна и 

извънаудиторна) се присъжда 1 кредит. 

 

В раздел II КЛИНИЧНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ VII 

СЕМЕСТЪР  и за двата учебни плана, поради спецификата на цикличното обучение, 

извънаудиторната заетост е формирана като сбор от: 

-  продължителност на цикъла в учебни дни – по 2 учебни часа всеки ден от 

цикъла; 

-  предвидено в учебните графици време за подготовка за изпит и изпитна 

сесия – по 8 учебни часа във времето предвидено за подготовка за изпит. 

В раздел II  - за 27 учебни часа пълна студентска заетост (аудиторна и 

извънаудиторна) се присъжда 1 кредит. 

 

2. Оценяване с кредити държавните изпити, съгласно изискването на Наредба 21 от 

30.09.2004 г за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във 

висшите училища. 

Конкретният текст от Наредбата, е: 

Чл. 13 – „За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на 

образователно-квалификационна степен магистър, са необходими не по-малко от 300 

кредита, като 15 тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна 

работа“ 

В раздел III ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и на двата учебни 

плана са посочени кредитите за успешно издържаните Държавни изпити, като част от 

общото обучение в преддипломния стаж. 

В раздел III  - за 28 учебни часа се присъжда 1 кредит. 
 

- Факултетният съвет с мнозинство гласува и прие: 

1. Актуализираните учебни програми по предклинични, диагностични и 

профилактични дисциплини на български език и на английски език от уч. 

2020/21 год. – Приложение 1; 

 

2. Актуализиран Учебен план във връзка с препоръките на НАОА от 

институционалната акредитация и заповед на Ректора на МУ-София № 

РК36-165/04.02.2020 – Приложение 2; 

 

          -     Обсъждане решение за заплащане проведеното дистанционно и 

електронно обучение в преддипломния стаж и приемане решение за срока на 

заплащане на наднормативното  натоварване през учебната 2019/2020 г. съобразно 

условията на обучение в епидемична обстановка: 
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Във връзка с провеждането на дистанционно (теоретично) обучение в преддипломния 

стаж от 04.05.2020 година на чуждестранните студенти от VI курс обучавани на 

английски език,  на основание р-л XVI, т. 8.5.6. от Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната 2019/2020 година, Факултетният съвет реши с мнозинство 

проведеното дистанционно (теоретично) обучение на английски език да бъде 

заплатено на преподавателите, съобразно утвърдените инструкции, документация 

за отчитане на проведената учебна дейност в електронна среда и доклади от 

ръководителите на катедри.  

ФС реши ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на 

катедрите за учебната 2019/2020 година и изпълнението на чл.47 от действащия КТД  да 

бъдат изготвени след приключване на преддипломния стаж, до края на месец ноември 

2020 година. 

 

- Предложение за промени в дисциплината „Биостатистика и медицинска 

информатика“. 

Във връзка с дисциплината „Биостатистика и медицинска информатика“, която се  

изучава във II курс с хорариум 45 уч. ч. и 2,3 кредита не е задължителна по Наредбата за 

единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 

„Медицина“, на ОКС „Магистър“, приета с ПМС 245/2005 година, 

ФС предлага на АС: 

- да отпадне от учебната програма изучаването на медицинска информатика с  

хорариум 20 учебни часа. Програмата да бъде пренасочена към свободно-избираеми 

модули/курсове. 

- да се обедини преподаването по биостатистика в рамките на обучението по  

ДИСЦИПЛИНАТА «СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА» с общ хорариум 135 учебни часа, 6,5 

кредита, тъй като биостатистиката е инструмент на социалната медицина. 

- Катедра социална медицина, ФОЗ, да прецени разпределението на учебните  

часове по биостатистика и социална медицина. 

 

- Избор на рецензенти на монографичен труд: 

ФС с мнозинство гласува и избра рецензенти на следните монографии: 

- «Психологична оценка, терапия и обучение на деца с разстройство от  

аутистичния спектър», автор доц. Х. Манолова, дпсн - Рецензенти: проф. д-р М. Ачкова, 

дмн и проф. В.Попкостадинова, дм; 

- «Абдоминална ехография при остри коремни състояния и коремна травма»,  автор  

доц. д-р Б. Големанов, дм- Рецензенти:проф. д-р Й. Генов, дм и проф.  д-р Н. Пенков, дм; 

- «Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури – перкутанни техники за  

аугментация»,  автор доц. д-р В.Каракостов, дм-Рецензенти: проф. д-р М. Маринов, дмн 

и проф.  д-р С. Калевски, дм 

- «Хирургично лечение на нискостепенни глиални тумори»,  автор гл. ас. К.  

Минкин, дм-Рецензенти: проф. д-р К. Романски, дм и доц. д-р В. Каракостов, дм; 

- «Ендоназални достъпи до селарна област»,  автор гл. ас.  д-р А. Хаджиянев, дм 

Рецензенти: проф. д-р М. Маринов, дмн и доц. д-р В. Каракостов, дм 

- «Консултация и интервенции при невроразвитийни разстройства»,  автор доц. д- 

р Д. Терзиев, дм-Рецензенти: проф. д-р М. Ачкова, дмн и  проф. д-р Н. Полнарева, дмн 

- «Новости при фибромиалгията»,  автор гл. ас. д-р В. Решкова, дмн 

Рецензенти: акад. проф. д-р И. Миланов, дмн и проф. д-р Р. Рашков, дмн 

 

Протоколирал:                                 ДЕКАН: 

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


