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Утвърждавам:  

Декан на МФ – доц. Д. Буланов  

 

 

 

 

 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 20.10.2020 г. 

  

  
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК ДЕКАНИ 

1. ДОЦ. Д-Р Т. СЕДЛОЕВ, ДМ, катедра по гастроентерология - заместник 

декан по учебната дейност- български студенти с 26 “да“,   7 “не“ и 2 

“бели“ бюлетини от 35  гласували членове на ФС. 

2. ПРОФ. Д-Р Л. СЛАВОВ, ДМ, катедра по анатомия, хистология и 

ембриология - заместник декан по учебната дейност- чуждестранни 

студенти с 19 “да“, 15 “не“ и 1 “бяла“ бюлетини от 35  гласували членове 

на ФС. 

3. ПРОФ. Д-Р Х. ГЕОРГИЕВ, ДМН, катедра по ортопедия и травматология 

- заместник декан по научната дейност и развитие на академичния състав с 

28 “да“, 5 “не“ и 2 “бели“ бюлетини от 35  гласували членове на ФС. 

4. ПРОФ. Д-Р А. ПОСТАДЖИЯН, ДМ, катедра по обща медицина - 

заместник декан по СДО с 25 “да“, 9 “не“ и 1 “бяла“ бюлетини от 35  

гласували членове на ФС. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

  ФС с мнозинство утвърди избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р В. Говедарски, 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 „Сърдечно-

съдова хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“ с 31 “да“ от 

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

2. Гл. ас. д-р Б. Ацев, 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 „Кардиология” 
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в Катедра по сърдечно-съдва хирургия и инвазивна кардиология на 

база УМБАЛ „Св. Екатерина“ с 31 “да“ от 31 гласували 

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

3. Гл. ас. д-р Х. Димитрова, 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 

„Патофизиология” в Катедра патофизиология с 31 “да“ от 31 

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

4. Гл. ас. д-р Т. Попов, 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 

„Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 30 от 30 гласували хабилитирани и/или с 

ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

5. Ас. д-р М. Николова, 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 „Хранене и 

диететика” в Катедра по хигиена с 31 “да“ от 31 гласували 

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

6. Д-р К. Янев 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 „Дерматология и венерология” в Катедра по 

дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“ с 36 

“да“ от 36 гласували членове на ФС; 

7. Д-р Т. Панева 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ 

„Проф. Иван Митев“ с 36 “да“ от 36 гласували членове на ФС. 

  

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2020/2021 г. 

- За катедра по хирургия – За упражнения на англ. ез. (5 курс и 

ПС) до 500 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Д-р К. Пирински 
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2. Д-р Н. Петрова 

3. Д-р В. Младеновски 

4. Д-р К. Канелова 

5. Д-р Б. Асенова 

6. Д-р Ц. Попов, 

Детска хирургия УМБАЛСМ „Пирогов“- Преподаване по УП – лекции и 

упражнения на  бълг. и англ. ез: 

1. Доц. д-р Х. Шивачев - Лекции бълг. ез. до 18 уч.ч./ упр. на англ. ез. 

до 76 уч.часа. 

2. Д-р Ц. Георгиев - Упражнения на бълг. ез. до 76 уч.ч. 

3. Доц. д-р П. Дойнова - Лекции на англ. ез. до 18 уч.часа/упражнения 

на бълг. ез. до 76 уч.часа и упражнения на англ. ез. до 168 уч.часа 

4. Д-р Н. Толекова - Упражнения на бълг. ез. до 76 уч.часа/ упражнения 

на англ. ез. до 168 уч.часа 

5. Д-р Я. Пъхнев - Упражнения на бълг. ез. до 76 уч.часа/ упражнения 

на англ. ез. до 168 уч.часа 

 

- За катедра по психиатрия - За преподаване на теми свързани със 

зависимости на база ДПБЛНА „Суходол“ , за лекции и 

упражнения на бълг. и англ. ез. и СДО до 400 уч.часа: 

1. Д-р В. Николов 

 

- За катедра по  анатомия, хистология и ембриология –  
1. Акад.проф.д-р В. Овчаров - за лекции, упражнения и участие в 

изпити на  бълг. и англ. ез.  до 1600 уч.часа. 

2. Проф.д-р Л. Сурчев - за лекции, упражнения и участие в изпити на 

бълг. и англ. ез.  до 1600 уч.часа.  

3. Проф. д-р А. Пастирова - За лекции, упражнения и участие в изпити 

на бълг. ез.  до 1200 уч.часа. 

4. Доц.д-р Д. Кръстев - За лекции, упражнения и участие в изпити на  

бълг. ез.  до 1200 уч.часа. 

 

- За катедра по педиатрия - За упражнения на англ. ез. до 450 

уч.часа 

1. Д-р Д. Стаматов; 

 

- За катедра по медицинска химия и биохимия –  
Химия - Общо за групата преподаватели – лекции, упражнения и участие в 

изпити на  бълг. и англ. ез.   до 1500 уч.часа: 

1. Доц. И. Иванов 

2. Д-р Р. Алексова 

3. Р. Янева; 
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Биохимия – Общо за групата хонорувани преподаватели упражнения на  

бълг. и англ. ез. до 4600 уч.часа: 

1. С. Бъклова –докторант 

2. А. Киров 

3. Н. Иванова 

4. А. Кавръкова 

5. В. Славов 

6. В. Петкова – докторант 

7. Р. Божилова – докторант 

8. М. Митева 

9. М. Младенова – докторант 

10. И. Туртуриков – докторант 

11. Д. Пенчева 

 

- за катедра по акушерство и гинекология - За обучение на бълг. 

език – лекции, упражнения и участие в семестриални и държавни 

изпити и СДО общо за групата хонорувани преподаватели до 

1600 уч.часа: 

1. Доц. д-р Б. Славчев 

2. Доц. д-р Б. Маринов 

3. Д-р Б. Георгиев 

 

- За катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина: 

1. Д-р Г. Горанова - За упражнения по инфекциозни болести и участие 

в изпити на бълг. и англ. ез.  до 400 уч.часа   

2. Д-р М. Кайтазка - За упражнения по инфекциозни болести и участие 

в изпити на бълг. и англ. ез.  до 400 уч.часа   

3. Проф.д-р К. Вутова - За лекции и изпити по паразитология на  бълг. 

и англ. ез.  по паразитология до 600 уч.часа; 

  

- За катедра по медицинска микробиология - Общо за групата 

хонорувани преподаватели – за упражнения и участие в изпити на  

бълг. и англ. ез. до 1650 уч.часа: 

1. Д-р Д. Иванова 

2. Д-р Г. Гергова 

3. Доц. д-р М. Марина 

 

- За катедра по вътрешни болести -   
НКБ – преподаване по кардиология - За упражнения на бълг. ез. до 550 

уч.часа на хоноруван преподавател: 
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1. Проф. д-р Н. Гочева 

2. Проф.д-р Е. Тредафилова 

3. Проф. д-р Б. Георгиев 

4. Д-р В. Байчева 

5. Д-р М. Стоянов 

6. Д-р Г. Владииров 

7. Д-р И.Стоянова 

СБАЛСМП “ПИРОГОВ“ – преподавне по токсикология - Преподаване 

по УП 

Лекции на бълг. и англ. ез.   – до 36 уч.ч и упражнения на  бълг. и англ. ез.  

– до 504 уч.часа: 

1. Доц. д-р М. Бояджиева  

2. Д-р Е. Жекова  

3. Доц. д-р Ю. Саева  

  КВБ – преподаване по кардиология - За упражнения на  бълг. и 

англ. ез. до 550 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Д-р С. Куртев 

2. Д-р Т. Велинов 

3. Д-р С. Цонев 

4. Д-р К. Стоянова 

5. Д-р К. Петков 

КВБ – преподаване по нефрология - За упражнения на  бълг. и англ. ез.  

до 440 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Д-р Г. Иванов 

2. Д-р Г. Димова 

3. Д-р Д. Генов 

4. Д-р Н. Стойчева 

КВБ – преподаване по ендокринология- За упражнения на  бълг. и англ. 

ез. до 490 уч.часа: 

1. Д-р Ц. Гатев 

КВБ – преподаване по гастроентерология - За упражнения на  бълг. и 

англ. ез.  до 247 уч.часа на хоноруван преподавател: 

1. Д-р Л. Милачков 

2. Д-р М. Петкова 

3. Д-р Х. Пенчев 

4. Д-р Д. Кръстева 

КВБ – преподаване по хематология - За лекции на  бълг. и англ. ез. до 78 

уч.часа 

За упражнения на бълг. и англ. ез. до 1000 уч.часа: 

1. Проф. д-р М. Генова 
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2. Проф.д-р Г. Балаценко 

3. Доц.д-р Г. Арнаудов 

4. Доц.д-р Б. Спасов 

5. Проф.д-р Д. Василева 

6. Д-р К. Симеонова 

7. Д-р Е. Алексов 

8. Д-р В. Стоева 

9. Д-р К. Венков 

10. Д-р М. Ягуриноски 

11. Д-р Я. Георгиева 

12. Проф. д-р Г. Михайлов 

 

-    За ДЕОС - За упражнения до 2860 уч.ч. общо по дисциплините. 

Учебните часове може да бъдат увеличени в зависимост от броя на 

студентските групи в I курс за чуждестранни студенти: 

Български език 

1. Доц.П. Кънчева 

2. Ст.пр. С. Тодорова 

3. Ст.пр. И. Томов 

4. Ст.пр. С. Танева 

Латински език 

1. Доц. И. Станкова 

2. Ст.пр. В. Николова 

3. Ст.пр. И. Колева 

4. Ст.пр. М. Петрова 

Спорт 

1. Доц. А. Божкова 

2. Ст.пр. Ж. Цанкова 

3. Ст.пр. В. Иванов 

4. Ст.пр. С. Гайдаров 

5. Ст.пр. П. Хинкова 

  

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:                                           

- За Катедра по неврология – двама доценти в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

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

на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – двама 

професори в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

специалност „кардиология” на база УМБАЛ „Александровска“; 
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- За Катедра по образна диагностика – в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна 

диагностика”: един асистент - на база УМБАЛ „Александровска“ и  

един доцент - на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

- За Катедра по медицинска химия и биохимия – един асистент в 

област на висшето образование 4. „Природни науки”, по 

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната 

специалност „Биохимия”; 

- За Катедра по патофизиология – двама асистенти в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„патофизиология”; 

- За Катедра по неврохирургия – един професор в област на 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„неврохирургия” на база УМБАЛ „Св. И. Рилски“; 

- За Катедра по ортопедия и травматология – двама асистенти в 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„ортопедия и травматология” : един на база УСБАЛО „Проф. Б. 

Бойчев“ и един на база УМБАЛ „Св. Анна“. 

         

По трета точка от дневния ред ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на доц. д-р А. Мангъров, дм /Катедра 

по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина/ 

роден на 31.01.1956 г. за първи път /за срок от една години/  с 27 

“да“, 7 “не“ и  1 “бели“ бюлетини от 35 гласували членове на ФС. 

2. Да удължи трудовия договор на доц. д-р И. Еленков, дм /Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина/ роден 

на 27.11.1954 г. за втори път /за срок от една години/ с 29 “да“, 5 “не“ 

и 1 “бяла“ бюлетини от 35 гласували членове на ФС. 

3. Да удължи трудовия договор на доц. д-р В. Владимиров, дм 

/Катедра по спешна медицина/ роден на 12.11.1954 г. за втори път /за 

срок от една години/ с 26 “да“, 7 “не“ и 2 “бели“ бюлетини от 35 

гласували членове на ФС. 

4. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Р. Рашков, дм /Катедра 

по ревматология/ роден на 17.12.1954 г. за втори път /за срок от една 

години/ с 27 “да“,  7 “не“ и 1 “бели“ бюлетини от 35  гласували 

членове на ФС. 

5. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Р. Стоилов, дм /Катедра 

по ревматология/ роден на 26.02.1954 г. за трети път /за срок от една 
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години/ с 32 “да“, 2 “не“ и 1 “бели“ бюлетини от 35  гласували 

членове на ФС. 

6. Да удължи трудовия договор на доц. д-р М. Николовски, дм 

/Катедра по урология/ роден на 16.12.1954 г. за втори път /за срок от 

една години/ с  “да“,   “не“ и  “бели“ бюлетини от 35  гласували 

членове на ФС. 

 

По четвърта точка ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА ФС с мнозинство избра 

следните научни журита: 

 

4.1.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

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

биофизика за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика, 

обнародван в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. Комисията за преглед на документите 

установи, че документите на ас. Н. Авакумова, дбф (общ брой публикации 

извън „доктор“ 16, с IF – 3, специалност – 1, учебна натовареност - 477 т.), 

отговарят на изискванията и критериите на ПУРПНСЗАДМУ-София и 

кандидата се допуска до участие в конкурса. Състав на научно жури:   

Вътрешен член 

Доц. Л. Трайков, дбф - Катедра по медицинска физика и биофизика към 

МУ-София; 

Външни членове 

Проф. Г. Станева, дбн – БАН 

Проф. В. Голцев, дбф – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. А. Йорданова, дб – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. В. Ганева, дбф – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Доц. Г. Златева, дф – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р М. Иванова, дм – НЦОЗА 

Технически сътрудник: Д. Петкова. 

 

4.1.2.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. 63/ 

17.07.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че 

документите на  ас. д-р К. Нейкова, дм (общ брой публикации извън 

„доктор“-12, специалност – 1, учебна натовареност - 367 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. Николов, дм – Катедра по акушерство и гинекология към 

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

София; 

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

МУ-София на мястото на Доц. д-р Ж. Карагьозова, дм - не е регистрирана в 

НАЦИД 

Външни членове 

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

Проф. д-р Е. Димитракова, дм – МУ-Пловдив 

Резервен член 

Проф. д-р И. Костов, дмн – МУ-Варна 

Технически сътрудник: А. Бурова. 

 

 

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

неврология за нуждите  на Катедрата по неврология на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. Комисията за 

преглед на документите установи, че документите на д-р С. Скелина, дм 

(общ брой публикации извън „доктор“- 5, специалност – 1, учебна 

натовареност -  263 т.), отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:   

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Ю. Петрова, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р К. Генов, дмн – Втора градска болница на мястото на Доц. д-р О. 

Григорова, дм – не е регистрирана в НАЦИД 

Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер 

Резервен член: 

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

Технически сътрудник: З. Нанова. 

 

4.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

белодробни болести за нуждите на Катедрата по белодробни болести на 

база МБАЛББ „Света София“, обнародван в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. 

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

р С. Велизарова, дм (общ брой  публикации- 74, 44 - след доцент, общ брой 

публикации с IF –10,  след доцент- 5, цитирания в чужди бази данни - 47, 

специалност – 2, научни проекти - 2, защитили докторанти-1, учебна 

натовареност- 456 т. ), отговарят на изискванията и критериите на 

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

Състав на научно жури:   
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Вътрешни членове 

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

София; 

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

вътрешните болести болести към МУ-София; 

Доц. д-р В. Пенчева - Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести болести към МУ-София; 

Доц. д-р Г. Стоянова, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Т. Шмилев, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Б. Шентов, дм – МУ-Плевен на мястото на Проф. д-р Е. Петрова, 

дмн - не е регистрирана в НАЦИД 

Резервен член 

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

болести болести към МУ-София; 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 

4.1.5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

кардиология за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база 

Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ 

бр. 63/17.07.2020 г. Комисията за преглед на документите установи, че 

документите на доц. д-р Д. Василев, дм (общ брой  публикации- 63, 42- 

след доцент, общ брой публикации с IF –41, след доцент-28, цитирания в 

чужди бази данни-691, специалност – 2, научни проекти-10, защитили 

докторанти-2, 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 

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

София; 

Доц. д-р К. Карамфилов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-

София; 

Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 

към МУ-София; 

Външни членове 

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

Проф. д-р П. Гацов, дмн – МУ-Плевен 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис III“ 

Проф. д-р И. Даскалов, дм – ВМА 

Резервни членове 

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

Проф. д-р М. Миланова, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
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Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

4.2.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО 

ЖУРИ 

4.2.1.Д-р Д. Митева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по педиатрия. 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 И. Литвиненко, дм - Катедра по педиатрия към МУ-

София; 

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

3. Проф. д-р В. Коларова, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

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

5. Проф. д-р П. Чакърова, дм – Тракийски университет – Стара Загора, 

/външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Д. Илиев, дм - Катедра по педиатрия към МУ-София; 

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

Технически сътрудник – А. Василева. 

Дата на защита: 11.01.2021 г. 

 

4.2.2.Д-р М. Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по психиатрия и медицинска психология. 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 С. Хараланов, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София; 

2. Доц. д-р В. Стоянова – Батоева, дм - 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 Г. Ончев, дм - Катедра по психиатрия и медицинска 

психология към МУ-София; 

2. Доц. д-р П. Петров, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – С. Тачева. 

Дата на защита: 26.02.2021 г. 
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4.2.3.Д-р К. Колева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

по фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо 

атестиране на академичния състав /медико-биологични 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 С. Сурчева, дм - Катедра по фармакология и токсикология 

към МУ-София;  

2. Проф. д-р К. Якимова, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 

5 год., Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София;  

3. Проф. д-р И. Белчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

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

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

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

Дата на защита: 22.01.2021 г. 

 

По пета точка 5. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ с мнозинство ФС реши 

следното: 

 

5.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

-Д-р М. Салкова – редовен докторант към Катедра по ендокринология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за преобявена 

докторантура за  

уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по немски език: отличен 6.00 

Тема: „Микросъдови усложнения при различни отклонения в глюкозния 

толеранс” 

Научен ръководител: Проф. д-р Ц. Танкова, дмн 

База: Катедра по ендокринология , УСБАЛЕ  "Акад. Ив. Пенчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- И. Туртуриков – редовен докторант към Катедра по мед. химия и 

биохимия, във връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за 

преобявена докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Биохимия 

Оценки от конкурсните изпити:  
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Изпит по специалността: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Гени модификатори при невродегенеративни заболявания” 

Научни ръководители: Акад .проф. д-р В. Митев, дбн и проф. д-р А. 

Георгиева, дбн 

База: Катедра по медицинска химия и биохимия 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 

информатика 

Професионално направление: 4.3. Биологически науки 

 

- Д-р К. Пекова – редовен докторант към Катедра по неврология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за преобявена 

докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Неврология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността отличен 6.00 

Изпит по английски език: : отличен 5.50 

Тема: „Профилактично лечение на пациенти с чести мигренозни пристъпи 

” 

Научен ръководител: Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн 

База: Катедра по неврология , УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Н. Славкова – редовен докторант към Катедра по образна 

диагностика, във връзка с обявения в ДВ бр. 15/21.02.2020 г. конкурс за 

преобявена докторантура за уч. 2019/20 г. 

Докторска програма: Образна диагностика и интервенционална 

рентгенология“ 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Образна диагностика на туморите на шията и поза на устната 

кухина“ 

Научен ръководител: Доц. д-р М. Недевска, дм 

База: Отделение по образна диагностика, УМБАЛ "Св. Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

5.2.ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Г. Пенев – лекар-ординатор в КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом” за 

зачисляване към Катедра по анестезиология и интензивно лечение 
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Тема: ”Клинично значими ефекти на локо-регионална блокада в равнината 

на трансверзалния коремен мускул под ехографски контрол при 

гинекологични операции” 

Научен ръководител: Проф. д-р С. Георгиев, дм 

База: КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

докторанта. 

 

- Д-р Д. Монов – асистент към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение 

Тема: ”Роля на ехографската доплерова сонография при диагностика, 

терапия и поведение при пациенти със субарахноиден кръвоизлив поради 

руптура на аневризма в отделение по анестезиология и интензивни грижи” 

Научен ръководител: Проф. д-р П. Кенаров, дм 

База: ОАИЛ при Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

- Д-р В. Минчев – началник отделение по мед. онкология при УМБАЛ 

„Софиямед” за зачисляване към Катедра по фармакология и токсикология 

Тема: ”Нива на дихидропиримидин дехидрогеназа и оксидоредукционен 

капацитет в плазмата при химиотерапия на пациенти с колоректален 

карцином” 

Научен ръководител: Доц. д-р Р. Николов, дм 

Научен консултант: Проф. д-р С. Сурчева, дм 

База: Катедра по фармакология и токсикология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) 

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. 

 

- Д-р Р. Кехайов – асистент към Катедра по ортопедия и травматология 
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Тема: ”Дистракционна остеотомия на калканеус за корекция на 

симптоматично плоскостъпие при деца и подрастващи” 

Научен ръководител: Проф. д-р Х. Георгиев, дмн 

База: УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на 

дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на 

Медицински факултет. 

 

5.3.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Петкова – редовен  докторант към Катедра по вътрешни 

болести, за срок от една година, поради необходимост от статистическа 

обработка на получените данни, считано от 17.03.2020 г. 

- Д-р М. Ганев – задочен  докторант към Катедра по мед. генетика, за 

срок от една година, поради необходимост от довършване на анализите 

и подготовка на публикации, считано от 28.12.2020 г. 

 

5.4.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р А. Перистерев – редовен докторант към Катедрата по хирургия от 

„Принципи, методи и хирургично поведение при болни със 

злокачественено заболяване на десен колон” на „Съвременни тенденции в 

хирургичното лечение на млечните жлези и оперативни методи за 

реконструкция на гърдите“. Предлага се научният ръководител доц. д-р Г. 

Велев, дм, да бъде заменен с доц. д-р С. Маслянков, дм. 

 

5.5.СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

- А. Йорданова – редовен докторант към Катедрата по кл. имунология, 

научният ръководител проф. д-р Д. Кюркчиев, дмн, да бъде заменен с доц. 

д-р Е. Тодорова, дм. 

 

5.6.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от Проф. д-р Д. Костадинов, дм и заявление от д-р 

Ива Ангелова Попова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедра по белодробни болести, да бъде отчислена без право на защита 

поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и 

прекратяване на трудовия договор на д-р Попова с МБАЛББ «Св. София» 

и МУ-София. 

 

5.7.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

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

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

акушерство и гинекология 

- Д-р И. Димитрова, задочен докторант  към Катедра по сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология 

 

5.8.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

токсикология с оценка: много добра 

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

токсикология с оценка: много добра 

- К. Белемезова, задочен докторант към Катедра по кл. имунология с 

оценка: добра 

- Д-р В. Колев, редовен докторант към Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести с оценка: много добра 

 

5.9. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- С. Кюркчиян. 

Професионално направление: Биологически науки – шифър 4.3 

Докторска програма: Молекулярна биология 

Катедра по медицинска химия и биохимия 

Тема на дисертационния труд: „Геномни и епигеномни промени при рак на 

ларинкса”. 

Дата на защитата: 24.09.2020 г. 

- Д-р С. Ушева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Обща хирургия 

Катедра по гастроентерология 

Тема на дисертационния труд: „Прогностично влияние на 

мултифокалността и мултицентричността при карцином на млечната 

жлеза”. 

Дата на защитата: 04.09.2020 г. 

- Д-р Ж. Нацкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Депресия в късна възраст – клинико-

социална значимост”. 

Дата на защитата: 11.09.2020 г. 

- Д-р Д. Христова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Катедра по акушерство и гинекология 
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Тема на дисертационния труд: „Хормонален статус и костно здраве при 

девойки в пубертетно-юношеската възраст в норма и различни 

хипоменструални нарушения”. 

Дата на защитата: 23.09.2020 г. 

- Д-р М. Колева. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Неврокутанни синдроми в детска възраст – 

клинични изяви, диагноза и лечение”. 

Дата на защитата: 24.09.2020 г. 

 

5.10.ЗАЩИТИЛ НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

- Д-р С. Сарафов. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Неврология 

Катедра по неврология 

Тема на дисертационния труд: „Клинико-генетични и епидемиологични 

проучвания при транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия и 

при наследствена фамилна амиотрофична латерална склероза в България”. 

Дата на защитата: 25.03.2020 г. 

 

7. РАЗНИ: 

- Избор на рецензенти на монографии 

ФС избра с мнозинство рецензенти за следните монографии: 

 

1. «Маркери за ранна диагноза и прогноза при атипичен 

Паркинсонизъм», автор гл. ас. д-р М. Петрова, дмн от Катедра по 

неврология  

Рецензенти: 

                   Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн 

                   Проф. д-р С. Янчева, дмн 

 

2. «Солитарни и аневризмални костни кисти», автор гл. ас. д-р К. 

Патриков, дм от Катедра по ортопедия и травматология                    

 Рецензенти: 

                   Проф. д-р Х. Георгиев, дмн 

                   Доц. д-р А. Анреев, дм 

 

3. «Съдебно-психиатрични аспекти на психичната травма», автор д-р К. 

Куков , дпсн от Катедра по психиатрия и медицинска психология 

      Във връзка с доклад от проф. д-р Ончев, дм и Решение на Катедрен 

съвет на Катедра по психиатрия и мед. психология, избраният на ФС от 
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13.02.2020 г. рецензент Доц. д-р В. Велинов да бъде заменен с Проф. П. 

Маринов. 

 

- Избор на студенти-демонстратори към катедра по анатомия, 

хистология и ембриология 
 

ФС с мнозинство утвърди  предложение за студенти-демонстратори към 

катедрата (на български език и на английски език): 

1.А. Градев, VI курс, фак. № 37911, ред. студент до м. 12.2020 г. 

2.Н. Вулова – IV курс, фак. № 38885 

3.Л. Гайдарски -  III курс, фак. № 39077 

4.Д. Димитров - III курс, фак. № 39014 

5.Н. Караннанте - III курс, фак. № 39010 

6.Е. Бичкова - III курс, фак. № 39159 

7.М. Милушева - III курс, фак. № 38942 

8.И. Агнушев - III курс, фак. № 39066 

В съответствие с раздел XV „Статут на студентите-демонстратори“  

от Правилника за подготовка и провеждане на учебната година, 

студентите-демонстратори полагат труд до 8 учебни часа седмично, който 

им се заплаща както следва: 

На български език – 5 лв/уч.час; 

На английски език – 8 лв/уч.час.  

 

- Допълнения към Правилника за подготовка и провеждане на 

учебната 2020/2021 г. 

- Във връзка с актуализиране Правилника за подготовка и провеждане 

на учебната 2020/21 година, предлагаме за обсъждане и 

утвърждаване на Факултетен съвет следните допълнения: 

- Към  раздел ІV. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР 

НА КРЕДИТИ 
- Да се добави в края на т.4. Всеки студент……………За студентите от 

МФ не се допускат повече от 2 модула за един чужд език.  

- Към раздел V. ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

- Да се добави нова т. 3.5.1.При дистанционно обучение формите на 

текущ контрол върху знанията на студентите са аналогични на тези 

при присъствено обучение, но се осъществяват дистанционно в 

електронна среда. 

- Към раздел VІ. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА 
- Да се добави нова т. 5.За МФ  извънаудиторната заетост на 

студентите включва самостоятелна работа в библиотека, 

самоподготовка, съвместна научна работа с преподаватели, участие в 

кръжоци и др. 
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- Към раздел VІI. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ  
- Да се добави в края на т.3 За студентите от МФ, обучаващи се по 

циклична/модулна система видовете изпитни процедури са: редовна 

сесия след приключване на цялостното обучение по дадена 

дисциплина, циклично през учебната година за определен брой 

групи и септемврийска поправителна сесия. 

- Нова т. 3.1.1.За студентите от МФ – при преминаване към 

дистанционно обучение, заверката на семестъра/цикъла се 

удостоверява със списък на заверилите семестъра/цикъла студенти 

от ръководителите на обучаващите дистанционно катедри. 

- Нова т. 8.1.1.Студентите от МФ полагат повишителни семестриални 

изпити през поправителната сесия. 

- Към раздел VІI. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ  
- Нова т. 8.3.1. Студентите от МФ полагат повишителни държавни 

изпити в следващата държавна изпитна сесия по  дисциплината или 

през поправителната държавна изпитна сесия. 

- Нова т. 10.3. Семестриалните изпитни комисии са в състав не 

повече от  2 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано 

лице.  

- Т.6 от раздел VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО 

ПОЛОЖЕНИЕ да се прехвърли към раздел VII.УСЛОВИЯ, РЕД И 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ, тъй като 

регламентира допълнителната сесия. 

- Към раздел VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

- Да се добави в края на т.16 ....... Студентите от МФ презаписват по 

слаб успех за периода от месец март на текущата учебна година до 

месец март на следващата учебна година, който период съответства 

на една учебна година. 

- Нова т. 30.1.1. За МФ чуждестранните студенти обучавани на 

английски език от IV до  VI курс, които не са записани за 

съответната учебна година нямат право на явяване на редовни 

изпити. 

- Към раздел ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ  
- Към т.2. да се добави За МФ - чуждестранните студенти, 

обучаващи се на английски език, са длъжни да се запишат в срок до 

началото на учебната година или до две седмици от регистриране на 

заповедта за записването им в МФ. 
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- Предложение на Катедра по хигиена и Катедра по 

епидемиология за обединяване на двете катедри. 
Във връзка с липсата на хабилитиран преподавател в Катедрата по 

хигиена, който съгласно разпоредбите на ЗВО и ПУДМУС да има право да 

заеме длъжността ръководител на катедра, има предложения от двете 

катедри за тяхното преструктуриране – обединяване в една катедра – 

Катедра по епидемиология и хигиена, със сектор хигиена. ФС гласува 

единодушно структурната промяна: 

Да се обединят Катедра по хигиена с Катедра по епидемиология в 

„Катедра по епидемиология и хигиена“ 

 

- Предложение на катедра по клинична фармакология и терапия 

за промяна на името на катедрата. 
Във връзка с предложение на Катедра по клинична фармакология и 

терапия ФС реши с 29 „за“ и 6 „против“ от 35 гласували: 

Да се преименува Катедрата по клинична фармакология и терапия в: 

„Катедра по клинична фармакология и терапевтика“ 

 

- Дарение на апаратура в катедра по офталмология и промяна в 

заповедта за обществена поръчка, поради отпаднала 

необходимост 

ФС реши „YAG лазер за лечение на пациенти с глаукома и вторична 

катаракта /с възможност за витреолиза, иридотомия, капсулотомия/“ да се 

изключи от списъка на предстоящата за закупуване медицинска апаратура. 

 

  

Протоколирал:                                                      ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                                                   /Доц. д-р Д. Буланов, 

дм/ 

 

 
 


