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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 10.09.2020 г.

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ФС с мнозинство избра следните комисии за Общото събрание на
Медицински факултет, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 12.00 ч. в
зала I на НДК:
Комисия по кандидатурите
Председател: Проф. О. Георгиев
Членове: 1. Проф. А. Темелков
2. Проф. В. Хаджидеков
3. Доц. Р. Николов
4. Проф. Р. Гергова
Комисия по избора, регистрацията и кворума
Председател: Проф. Ц. Танкова
Членове:
Проф. Ю. Петрова
Доц. С. Монов
Проф. Р. Гергова
Проф. А. Савов
Проф. Д. Костадинов
Проф. Р. Марковска
Доц. А. Алексиев
Доц. М. Драгнева
Проф. С. Хаджидекова
Проф. Б. Ланджов
Доц. С. Бонев
Проф. Е. Воденичаров,
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Резервни членове:
Проф. Д.Диканарова
Проф. Р. Иванова
2. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФС гласува с мнозинство предложения проект на правилник за
устройството и дейността на Медицински факултет при Медицински
университет – София /Приложение 1, неразделна част от настоящия
протокол/, където в чл. 29 е записано:
чл. 29. (1) „…Факултетният съвет на Медицински факултет се
състои от 40 члена както следва: хабилитирани преподаватели – 10 от
предклинични, профилактичнии диагностични катедри, 11 от
терапевтичните катедри и 11 от хирургичните катедри, четири
нехабилитарини преподаватели, трима студенти и един докторант.
…………………………………………………………………..
Чл. 29. (3) Председател на Факултетния съвет е Деканът.“
Съгласно чл. 48. (1) В структурата на МФ влизат 45 самостоятелни
катедри разпределени както следва в Предклинични, диагностични и
профилактични катедри и Клинични катедри, които включват терапевтични
и хирургични катедри, описани в Приложение 2 /съгласно решение на ФС
№ 50 от 22.04.2016 г./, което е неделима част от настоящия протокол.
3. ИЗБОР НА РЕДОВНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ КОНКУРСИ
По трета точка от дневния ред ФС взе следните решения:
ИЗБОР НА РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ФС с мнозинство избра следните преподаватели:
1. Гл. ас. А. Миткова, дб 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 4. „Природни науки, математика и информатика”, по
професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната
специалност „Биохимия” в Катедра по мед. химия и биохимия: с 21
“да“ от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове
на ФС;
2. Ас. д-р П. Кръстев, 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
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3.

4.

5.

6.

7.

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология”
в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на
база УМБАЛ „Св. Екатерина“: с 21 “да“ от 21 гласували
хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
Ас. д-р В. Василев, 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 „Нефрология”
в Катедра по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: с
21 “да“ от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове
на ФС;
Ас. д-р Т. Методиева, 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 „Нефрология”
в Катедра по нефрология на база УМБАЛ „Александровска“: с 21 “да“
от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
Ас. д-р В. Шурлиев, 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 „Нефрология”
в Катедра по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“: с
21 “да“ от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове
на ФС;
Д-р И. Иванов, 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 „Инфекциозни
болести” в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и
тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“: с 21
“да“ от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на
ФС;
Д-р Д. Страшимиров, 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 „Инфекциозни
болести” в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и
тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“: с 21
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“да“ от 21 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на
ФС;
8. Д-р Г. Златков 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
„Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология
на база СБАЛАГ „Майчин дом“: с 22 “да“ от 22 гласували
хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
9. Т. Хиков след издържан конкурсен изпит, и мнозинство при
гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и
информатика”, по професионално направление 4.1. Физически науки
и научната специалност „Медицинска биофизика” в Катедра по мед.
физика и биофизика“: с 22 “да“ от 22 гласували хабилитирани и/или
с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
10. А. Мухтарова, дб 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
„Микробиология” в Катедра по мед. микробиология“: с 22 “да“ от 22
гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
11. Д-р Ж. Дилова 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
„Професионални болести” в Катедра по професионални болести на
база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ “: с 22 “да“ от 22 гласували
хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
12. Д-р П. Джамбазова 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 „Психиатрия” в Катедра по психиатрия и мед.
психология на база УМБАЛ „Александровска“ “: с 22 “да“ от 22
гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС;
13. Т. Кадийска след издържан конкурсен изпит, и мнозинство при
гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и
информатика”, по професионално направление 4.3. Биологически
науки и научната специалност „Физиология на животните и човека”
в Катедра по физиология“: с 22 “да“ от 22 гласували хабилитирани
и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС.
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ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ФС избра за учебната 2020/21 година:
- За катедра по биология:
1. Д-р Н. Младенов - За упражнения на бълг. ез. до 390 уч.ч и
упражнения на англ. ез. до 270 уч.ч;
2. Доц.д-р И. Буланов -За упражнения на бълг. ез. – до 180 уч.ч;
- За катедра по образна диагностика -За упражнения на бълг. и англ.
ез за 18 групи - 900 уч.часа общо за групата редовни докторанти:
1. Д-р Д. Димова
2. Д-р М. Белянова
3. Д-р Е. Михайлова;
- За катедра по клинична фармакология и терапия :
1. Доц. д-р Р. Николов - За лекции на бълг. и англ. ез. до 20 уч.ч. и
участие в изпити на бълг. и англ. ез. до 200 уч.ч.
2. Д-р Н. Конова - За упражнения на бълг. ез. до 180 уч.ч и
упражнения на англ. ез. до 180 уч.ч
3. Д-р И. Тимев - За упражнения на бълг. ез. до 180 уч.ч и упражнения
на англ. ез. до 90 уч.ч
4. Д-р А. Костова - За упражнения на бълг. ез. до 180 уч.ч
5. Д-р М. Христов - 4.За упражнения на бълг. ез. до 90 уч.ч;
- За катедра по гастроентерология - Общо за групата
За 15 групи упражнения на бълг. и англ. ез. до 900 уч.ч. :
1. Д-р Р. Митова
2. Д-р Е. Пирьова
3. Н. Кашукеева
4. Н. Колев
5. С. Чурчев;
- За катедра по фармакология и токсикология:
1. Проф.д-р К. Якимова - За упражнения на бълг. ез. до 90 уч.ч и
упражнения на англ. ез. до 90 уч.ч
2. Проф.д-р М. Власковска - За упражнения на бълг. ез. до 90 уч.ч и
упражнения на англ. ез. до 90 уч.ч
3. Д-р К. Симеонова - За упражнения на бълг. ез. до 90 уч.ч и
упражнения на англ. ез. до 90 уч.ч;
- За катедра по анестезиология и интензивно лечение - За лекции и
участия в изпити на бълг. и англ. ез и СДО до 250 уч.ч.:
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Доц. Й. Ямакова, дм;
- За катедра по ортопедия и травматология - Общо за групата
лекции на бълг. и англ. ез и СДО до 102 уч.ч.:
1. Проф. д-р Д. Малушев, дм
2. Доц. д-р М. Рашков, дм
3. Проф. д-р А. Балтов, дм
4. Доц. д-р К. Узунов, дм.
РАЗРЕШАВАНЕ НА НОВИ КОНКУРСИ
ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:
- За Катедра по АГ – един доцент в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „АГ” на база СБАЛАГ
„Майчин дом“;
- За Катедра по урология – двама доценти 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 образна диагностика – един главен асистент в област
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност
„Образна диагностика”: един главен асистент и един асистент - на
база УМБАЛ „Александровска“ и един асистент - на база УМБАЛ
„Св. Екатерина“;
- За Катедра по биология – един главен асистент в област на висшето
образование 4. „Природни науки”, по професионално направление
4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Имунология”:
- 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
„вътрешни болести” на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедра по ревматология – двама асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление
7.1.„Медицина”
и
научната
специалност
„Ревматология” на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
- За Катедра по нефрология – един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология”
на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедра по фармакология и токсикология – един асистент в
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
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професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност
„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) ”;
- За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска
онкология – двама асистенти в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна медицина” на
база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
- За Катедра по физиология – един асистент 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”.
4. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
По четвърта точка от дневния ред ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС:
1. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Л. Сечанова, дм /Катедра по
медицинска микробиология/ родена на 01.10.1953 г. за трети път с 22
“да“, 0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 22 гласували членове на ФС.
2. Да удължи трудовия договор на доц. д-р Ж. Карагьозова, дм /Катедра
по АГ/ родена на 13.11.1955 г. за първи път /за срок от три години/ с
22 “да“, 0 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 22 гласували членове на ФС.
3. Да удължи трудовия договор на доц. д-р Г. Велев, дм /Катедра по
хирургия/ роден на 24.12.1955 г. за първи път /за срок от три години/
с 21 “да“, 1 “не“ и 0 “бели“ бюлетини от 22 гласували членове на
ФС.
5. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА
По пета точка ФС избира:
5.1.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
5.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по
урология за нуждите на Катедрата по спешна на база Клиника по урология
към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 47/ 22.05.2020
г.
Вътрешни членове
Чл. кор. проф. д-р А. Гудев, дмн – Катедра по спешна медицина към МУСофия;
Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, дмн – Катедра по урология към МУ-София;
Доц. д-р М. Желязкова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно
лечение към МУ-София;
Външни членове
Проф. д-р С. Николов, дм – ВМА-София
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Проф. д-р Н. Смилов, дмн – МИ на МВР
Резервни членове
Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУСофия;
Проф. д-р И. Дечев, дмн – МУ-Пловдив
Технически сътрудник: Б. Тодорова.
5.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по
хранене и диететика за нуждите на Катедрата по хигиена, обнародван в ДВ
бр. 63/17.07.2020 г.
Вътрешни членове
Проф. д-р Е. Воденичаров, дм - Катедра по хигиена към МУ-София;
Доц. д-р А. Пенков, дм - Катедра по хигиена към МУ-София;
Външни членове
Проф. д-р В. Дулева, дм – НЦОЗА
Доц. д-р Р. Косовска – МУ-Плевен
Проф. д-р Л. Иванова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“
Резервни членове
Проф. д-р Д. Байкова – Маркова, дмн – пенсионер – ФОЗ
Проф. Ф. Рибарова, дб – МК „Йорданка Филаретова“
Технически сътрудник: С. Тодорова.
5.2. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО
ЖУРИ
5.2.1.Д-р В. Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към
Катедра по физикална медицина и рехабилитация. 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. Доц. д-р А. Алексиев, дм - Катедра по физикална медицина и
рехабилитация към МУ-София;
2. Проф. д-р Е. Илиева, дм - МУ-Пловдив, /външен член/;
3. Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София, /външен член/;
4. Доц. д-р И. Такева - Здравкова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“,
/външен член/;
5. Доц. д-р К. Казалъкова, дм – МИ на МВР, /външен член/;
Резервни членове:
1. Проф. д-р М. Бошева, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
2. Доц. д-р Г. Стоянова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София;
Технически сътрудник – ас. д-р А. Заралиева.
Дата на защита: 16.11.2020 г.
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5.2.2.Д-р Е. Родопска, задочен докторант към Катедра по неврология.
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 ПУРПНСЗАДМУСофия.
Състав на научно жури:
1. Доц. д-р Д. Богданова, дм – 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 С. Христова - Чакмакова, дм - Катедра по неврология към
МУ-София;
2. Проф. д-р П. Атанасова, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
Технически сътрудник – З. Нанова.
Дата на защита: 04.11.2020 г.
5.2.3.Д-р А. Семков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра
по белодробни болести. Заключение на комисията по текущо атестиране на
академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – 3,
от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на
ПУРПНСЗАДМУ-София.
Състав на научно жури:
1. Проф. д-р Д. Петров, дмн - Катедра по белодробни болести към МУСофия;
2. Проф. д-р Д. Костадинов, дм - Катедра по белодробни болести към
МУ-София;
3. Проф. д-р А. Учиков, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/;
4. Проф. д-р Р. Ненков, дм – МУ-Варна, /външен член/;
5. Доц. д-р И. Новаков, дм – МУ-Пловдив, /външен член/;
Резервни членове:
1. Проф. д-р Д. Петков, дмн - Катедра по сърдечно-съдова хирургия и
инвазивна кардиология към МУ-София;
2. Проф. д-р Г. Куртева, дм – СБАЛО, /външен член/;
Технически сътрудник: Б. Бочкарова.
Дата на защита: 28.10.2020 г.
5.2.4. Д-р А. Сираков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра
по образна диагностика. Заключение на комисията по текущо атестиране на
академичния състав /терапевтични специалности/: общ брой публикации –
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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. Доц. д-р Н. Топалов, дм - Катедра по неврология към МУ-София;
3. Проф. д-р Б. Китов, дм - МУ-Пловдив, /външен член/;
4. Проф. д-р Н. Тоцев, дм - МУ- Плевен, /външен член/;
5. Доц. д-р Н. Трайкова- Джамбазова, дм - МУ- Пловдив/външен член/;
Резервени членове:
1. Проф. д-р Д. Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ
– София;
2. Проф. д-р Б. Балев, дм - МУ- Варна, /външен член/;
Технически сътрудник: А. Петрова.
Дата на защита: 20.11.2020 г.
5.2.5.П. Станкова, редовен докторант към Катедра по медицинска
микробиология. Заключение на комисията по текущо атестиране на
академичния състав /медико-биологични 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 Р. Гергова, дм - Катедра по медицинска микробиология към
МУ-София;
2. Проф. д-р Р. Давидкова, дм - Катедра по медицинска микробиология
към МУ-София;
3. Проф. д-р Т. Стоева, дм – МУ-Варна, /външен член/;
4. Проф. д-р Г. Лазарова, дмн – Тракийски Университет – Стара Загора,
/външен член/;
5. Доц. д-р И. Иванов, дб – НЦЗПБ, /външен член/;
Резервни членове:
1. Проф. д-р Т. Стратева, дм - Катедра по медицинска микробиология
към МУ-София;
2. Проф. д-р И. Христова, дмн – НЦЗПБ, /външен член/;
Технически сътрудник – В. Паскова.
Дата на защита: 30.11.2020 г.
5.2.6.Д-р Л. Симонова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра
по обща и оперативна хирургия. 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:
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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 А. Йонков, 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: 20.11.2020 г.
6. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ
ФС реши:
6.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС:
- Д-р А. Топалова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести,
във връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за преобявена
докторантура за уч. 2019/20 г.
Докторска програма: Гастроентерология
Оценки от конкурсните изпити:
Изпит по специалността: отличен 6.00
Изпит по английски език: отличен 6.00
Тема: „Рецептори на жлъчни киселини при IBD и други чревни
заболявания”
Научен ръководител: проф. д-р Р. Николов, дм
База: Клиника по гастроентерология към УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски"
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
- Д-р Н. Конова – редовен докторант към Катедра по кл. фармакология и
терапия, във връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за
преобявена докторантура за уч. 2019/20 г.
Докторска програма: Клинична фармакология и терапия
Оценки от конкурсните изпити:
Изпит по специалността: отличен 6.00
Изпит по английски език: отличен 6.00
Тема: „Подход за оптимизиране на ефективността и безопасността при
приложението на антибактериални средства в болнични условия”
Научен ръководител: Проф. д-р Е. Гачев, дм
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База: Клиника по клинична фармакология и терапия, УМБАЛ "Царица
Йоанна" ИСУЛ
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
6.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА
ПОДГОТОВКА:
- Д-р М. Кръстева – лекар-специализант в Клиника по интензивно лечение
на нервни болести към УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ» за зачисляване към
Катедра по неврология
Тема: ”Интракраниални стенози – диагностика, клинични характеристики и
терапевтично певедение”
Научни ръководители: проф. д-р Е. Русчева, дмн и доц. д-р М. Хелднер от
Клиника по неврология към Inselpital, Берн, Швейцария
База: Клиника по интензивно лечение на нервни болести към УМБАЛ
«Царица Йоанна-ИСУЛ», Катедра по неврология
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Средствата за финансиране самостоятелното разработване на
дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на
докторанта.
- Д-р П. Антимов – лекар в Клиника по нервни болести към УМБАЛ
«Александровска» за зачисляване към Катедра по неврология
Тема: ”Епидемиологично проучване на епилепсията в ромските общности
на градовете Кюстендил и Лом”
Научен ръководител: проф. д-р И. Търнев, дмн
База: Клиника по нервни болести към УМБАЛ «Александровска», Катедра
по неврология
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Средствата за финансиране самостоятелното разработване на
дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на
докторанта.
- Д-р Е. Пешев – лекар-хирург в Клиника по Ендоскопска и обща хирургия
към УПМБАЛ-София «Св. Йоан Кръстител» за зачисляване към Катедра по
обща и оперативна хирургия
Тема: ”Трудно зарастващи рани – оценка на риска, поведение и проблеми
при тяхното лечение”
Научни ръководители: Доц. д-р Д. Буланов, дм и Доц. д-р Г. Гърбев, дм
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База: Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ
„Александровска“
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
докторанта. Дължи такса от 2 000 лв. на година.
6.3.ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на:
- М. Маринова – задочен докторант към Катедра по кл. имунология, за срок
от две години поради отпуск по бременност и майчинство, считано от
01.09.2020 г.
- Д-р Ж. Стефанова – редовен докторант към Катедра по фармакология и
токсикология, за срок от една година поради семейни причини, считано от
01.09.2020 г.
6.4.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на:
- Д-р Л. Досев – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести,
за срок от шест месеца, поради необходимост от набиране на пациенти и
статистическа обработка на данните, считано от 23.09.2020 г.
- Д-р Г. Златанчева – задочен докторант към Катедра по вътрешни
болести, за срок от шест месеца, поради необходимост от набиране на
пациенти и статистическа обработка на данните, считано от 23.09.2020 г.
- Д-р Л. Андреева – редовен докторант към Катедра обща медицина, за
срок от една година, поради необходимост от статистическа обработка
на получените данни, считано от 11.04.2020 г.
6.5.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на:
- Д-р К. Нинов, редовен докторант към Катедра по неврохирургия, считано
от 10.07.2020 г.
6.6.ПРОМЯНА НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на:
- Д-р М. Белянова – редовен докторант към Катедрата по образна
диагностика от „Трансверзални образни срезове и методи в диагностикта на
промените на ретроперитонеалното пространство” на „Многосрезови
методи за образна диагностика на заболяванията на надбъбречните жлези“.
6.7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на:
- Във връзка с доклад от Проф. д-р Д. Костадинов, дм и заявление от д-р И.
Попова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
белодробни болести, да бъде прекратена докторантурата, поради
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прекратяване на трудовия договор на д-р Попова с МБАЛББ «Св. София» и
МУ-София.
6.8. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на:
- Във връзка с доклад от Проф. д-р С. Георгиев, дм и решение на Катедрен
съвет на Катедра по анестезиология и интензивна лечение, да бъде отчислен
без право на защита д-р М. Шейтанов, задочен докторант към Катедра по
анестезиология и интензивно лечение, поради подадена от него молба и
неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план.
- 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 С.-Катибова,
задочен докторант към Катедра по обща и оперативна хирургия с краен срок
10.04.2018 г., да бъде отчислена без право на защита поради неизпълнение
на ангажиментите по индивидуалния учебен план и просрочен законов срок.
Научният ръкводител на д-р Катибова, проф. д-р В. Димитрова, е
пенсиониран преподавател.
6.9. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:
- Д-р М- Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
психиатрия и мед. психология
- Д-р З- Тодорова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
педиатрия
- Д-р Г. Рашкова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
педиатрия
- Д-р Т. Василев, редовен докторант към Катедра по педиатрия
- Д-р Б. Господинова, редовен докторант към Катедра по педиатрия
- Д-р Е. Николова, редовен докторант към Катедра по педиатрия
- Д-р Е- Чачи, задочен докторант към Катедра по педиатрия
- Д-р Г. Димитров, задочен докторант към Катедра по офталмология
- Д-р А. Леви, задочен докторант към Катедра по офталмология
- Д-р К. Колева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
фармакология и токсикология
- Д-р Л. Симонова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
обща и оперативна хирургия
- Д-р А. Семков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
белодробни болести
6.10.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:
- Д-р Ж. Стефанова, редовен докторант към Катедра по фармакология и
токсикология с оценка: много добра
- Д-р Н. Римпова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по
педиатрия с оценка: много добра
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6.11. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“
6. Д-р А. Герчев.
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Катедра по ортопедия и травматология
Тема на дисертационния труд: „Оперативно лечение на hallux valgus
деформитети при деца и подрастващи”.
Дата на защитата: 03.08.2020 г.
7. Д-р С. Георгиева.
Професионално направление: Медицина – шифър 7.1
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Катедра по ортопедия и травматология
Тема на дисертационния труд: „Псевдоартроза на ос скафоидеум –
диагностично терапевтичен протокол”.
Дата на защитата: 03.08.2020 г.
По шеста точка 6. РАЗНИ докладва проф. Митов.
ФС утвърди избрания от катедрения съвет доц. д-р А. АЛЕКСИЕВ, дм за
ръководител на катедра по физикална медицина и рехабилитация с 20 “да“,
1 “не“ и 1 “бяла“ бюлетини от 22 гласували членове на ФС.
Проф. Митов:
„Уважаеми членове на ФС на МФ при МУ-София
Това е нашият последен 42-ри Факултетен съвет.
42 Факултетни съвета означават изключително напрегната работа на
ръководството на факултета и неговата администрация за решаване на
важни въпроси свързани с академичния състав и обучаваните студенти,
докторанти и специализанти.
От мое име и от името на деканското ръководство искам да Ви благодаря за
активното сътрудничество. Всеки Факултетен съвет беше очакван от
академичната общност и със задоволство можем да отчетем, че събирахме
кворум за всеки един.
Нека пожелаем приемственост и успех на новото ръководство!“
Поради изчерпване на дневния ред чл. кор. проф. Митов закри
заседанието.
Протоколирал:
Я. Стойчева

ДЕКАН:
/Чл. кор. проф. д-р Ив. Митов, дмн/
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