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Утвърждавам:  

Декан на МФ – доц. Д. Буланов  

 

 

 

   

 

 

 

 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 14-15.01.2021 г. 

 

  

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:                                                                                
 

 

1.  ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА НОВИ КОНКУРСИ 

 

1.1. ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  

 ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Д. Василев, 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 

„Кардиология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

2. Д-р В. Маринов 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“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

3. Д-р Н. Низамова 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“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

4. Д-р Е. Бекирова 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 „Вътрешни болести” в Катедра по 

вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

5. Д-р М. Шахид, дм след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при 

гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
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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 37 “да“ от 37/ гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

6. Д-р В. Бояджиева, 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 „Ревматология” в Катедра 

по ревматология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

7. Д-р Р. Ганчева, 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 „Ревматология” в Катедра 

по ревматология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

 

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

ФС избра: 

За катедра по вътрешни болести – за преподаване по гастроентерология 

Д-р Е. Атанасова - За упражнения на бълг. и англ. ез. до 247 уч.часа 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:                                                                                   

- За Катедра по нефрология  – един доцент и един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „нефрология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

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

доцент в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната 

специалност „паразитология и хелминтология”; един главен асистент и двама асистенти 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „инфекциозни болести” - на база 

СБАЛИПБ „Проф. И. Киров“; 

- За Катедра по неврология  – шест асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „неврология” : двама- на база УМБАЛ „Александровска“ и четирима - на 

база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

- За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести  – един главен асистент и един 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „кардиология” на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

   

2. УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛ 
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Доц. Буланов запозна ФС с предложение от катедрения съвет на катедра по дерматология 

и венерология за удължаване на  трудовия договор на проф. д-р Л. Митева, дм, родена 

на 11.03.1955 г. за втори път /за срок от две години/. 

На 15.01.2021 г. от 10:00 до 12:00 ч. се проведе тайно гласуване  във  

фоайето пред аудиторията в СБАЛАГ „Майчин дом“. Комисия по избора: Доц. Л. 

Трайков – председател, доц. Р. Николов и д- р В. Велев, преброи бюлетините и състави 

таблица с резултатите /неделима част от общия протокол/.   

 

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

Да удължи трудовия договор на проф. д-р Л. Митева, дм /Катедра по дерматология и 

венерология/ родена на 11.03.1955 г. за втори път /за срок от две години/  с 32 “да“, 1 “не“ 

и  0 “бели“ бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

 

3. ИЗБОР НА НАУЧНИ ЖУРИТА 

По трета точка ФС избра: 

3.1.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

3.1.1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по образна диагностика 

за нуждите на Катедрата по образна диагностика за база Клиника по образна диагностика 

към УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 84/29.09.2020 г. Състав на 

научно жури: 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Златарева, дм - Катедра по образна диагностика към МУ-София; 

Проф. д-р В. Хаджидеков, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра 

по образна диагностика към МУ-София; 

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

Външни членове 

Проф. д-р Н. Тоцев, дм - МУ- Плевен 

Проф. д-р К. Кацаров, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р Д. Млъчкова – Грънчарова, дм – МИ на МВР 

Доц. д-р С.. Тричкова, дм - МУ- Пловдив 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: А. Петрова. 

 

3.1.2.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. 89/ 16.10.2020 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

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

Външни членове 

Проф. д-р И. Костов, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р С. Ковачев, дмн  – СУ „Св. Климент Охридски“ 
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Проф. д-р Е. Димитракова, дм – МУ-Пловдив 

Резервни членове 

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

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

Технически сътрудник: А. Бурова. 

 

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

болести за нуждите  на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 104/08.12.2020 г. Състав на научно жури: 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р Б. Богов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Доц. д-р А. Еленкова, дм - Катедра по ендокринология към МУ-София на мястото на 

Проф. д-р Л. Владимирова – дмн – Катедра по вътрешни болести – не е регистрирана в 

НАЦИД; 

Външни членове 

Проф. д-р И. Даскалова, дмн – ВМА-София 

Доц. д-р К. Ананиева, дм – МУ-Плевен 

Резервен член 

Доц. д-р М. Василевска, дм – ВМА-София 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

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

 

3.2.1.Д-р А. Нанкова, задочен докторант към Катедра по ендокринология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични специалности/: 

общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р С. Захариева, дмн – 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 М. Сидерова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник – М. Тасева. 

Дата на защита: 01.04.2021 г. 

 

3.2.2.Д-р Б. Петров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по урология. 

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. Младенов, дмн – Катедра по урология към МУ-София; 
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2. Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, дмн – Катедра по урология към МУ-София; 
3. Проф. д-р К. Нейков, дм – СБАЛО, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р Д. Анакиевски, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р С. Николов, дм – ВМА-София; 

2. Доц. д-р Т. Ганев, дм – МУ-Варна; 

Технически сътрудник: гл. ас. д-р П. Димитров. 

Дата на защита: 26.03.2021 г. 

 

3.3. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

3.3.1.Д-р А. Маркова, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, отчислена с 

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

/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 4, от които с импакт фактор – 2, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Доц. д-р К. Карамфилов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

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

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

5. Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

София; 

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

Технически сътрудник – И. Димитрова. 

Дата на защита: 03.06.2021 г. 

 

По т. 4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

ФС реши следното: 

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

 

- Д-р В. Иванов – редовен докторант към Катедра по урология, във връзка с обявения в 

ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Урология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по руски език: отличен 6.00 

Тема: „Лазерна литотрипсия на бъбречни и уретерни конкременти. Ролята на 

мощността и честотата – сравнителен анализ“ 

Научни ръководители: Доц. д-р М. Георгиев, дм и доц. д-р К.  Янев, дм 

База: Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р И. Георгиев – редовен докторант към Катедра по урология, във връзка с обявения 

в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Урология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Лапароскопска пиелопластика при вродени аномалии на пиелоуретералния 

сегмент“ 

Научни ръководители: Доц. д-р М. Георгиев, дм и доц. д-р К.  Янев, дм 

База: Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Чакова – редовен докторант към Катедра по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология, във връзка с обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за 

докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.38 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Ендоваскуларно лечение на пациенти с периферна артериална болест на долните 

крайници и диабет“ 

Научен ръководител: Доц. д-р И. Петров, дм 

База: УМБАЛ "Света Екатерина" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р Ц. Попов – редовен докторант към Катедра по хирургия, във връзка с обявения в 

ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.95 

Изпит по английски език: отличен  5.75 

Тема: „Хирургично лечение на захарния диабет“ 

Научен ръководител: Доц. д-р К. Гроздев, дм 

База: УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Б. Асенова – редовен докторант към Катедра по хирургия, във връзка с обявения в 

ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Обща хирургия 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.85 

Изпит по английски език: отличен 6.00 
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Тема: „Приложение на езофагеалната манометрия с висока резолюция и на 24-часовата 

импедансо-pH-метрия в предоперативната диагностика и следоперативното 

проследяване на пациенти с хирургия на горния гастроинтестинален тракт“ 

Научен ръководител: Доц. д-р К. Гроздев, дм 

База: УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Е. Стаменова – редовен докторант към Катедра по обща медицина, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Обща медицина 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: мн. добър 5.00 

Тема: „Дългосрочни ефекти след прекарана COVID 19 пневмония – клинична 

характеристика на синдрома „продължителен COVID 19“  

Научен ръководител: Проф. д-р А. Постаджиян, дм и проф. д-р К. Костов, дм 

База: Катедра по обща медицина, УМБАЛ "Св. Анна" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Р. Гарева – задочен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Нефрология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 5.75 

Тема: „Системни васкулити – нови биомаркети за диагностика и проследяване“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Б. Богов, дмн 

База: Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р М. Попов – задочен докторант към Катедра по инфекциозни болести, паразитология 

и тропическа медицина, във връзка с обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за 

докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: мн. добър 4.50 

Тема: „Ентеровирусни инфекции“ 

Научен ръководител: Доц. д-р А. Мангъров, дм 

База: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Р. Йорданова – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, във връзка с обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. 

конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Диагностика и лечение на хепатит Б“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Т. Червенякова, дмн 

База: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Р. Гроздева – редовен докторант към Катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, във връзка с обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. 

конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Инфекциозни болести 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Терапия на ХИВ“ 

Научен ръководител: Доц.  д-р И. Еленков, дм 

База: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

- Д-р А. Ячева – редовен докторант към Катедра по образна диагностика, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. конкурс за докторантура за уч. 2020/21 г. 

Докторска програма: Образна диагностика и интервенционална диагностика 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 5.75 

Тема: „Магнитен резонанс при новообразувания на ректума и аналния канал“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Д. Златарева, дм 

База: Клиника по образна диагностика, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина 

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Д. Бакалов  – асистент към Катедра по патофизиология 

Тема: ”Патофизиологични поведенчески отговори към хроничен и социален стрес при 

плъхове и повлияването им с мезембринови алкалоиди” 

Научни ръководители: Доц. д-р Р. Тафраджийска, дм и Доц. Д. Пехливанова, дм 

База: Катедра по патофизиология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Патофизиология 
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Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р Д. Дмитренко  – асистент към Катедра по спешна медицина за зачисляване към 

Катедра по урология 

Тема: ”Реконструктивни операции при стриктури на мъжката уретра със свободно ламбо 

от устната кухина” 

Научен ръководител: Чл. кор.проф. д-р Ч. Славов, дмн 

База: Клиника по урология, УМБАЛ «Александровска» 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Урология 

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Д. Янков – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, за срок от една 

година, поради необходимост от събиране на допълнителен клиничен материал и 

изготвяне на статистически анализ, считано до 19.12.2020 г. 

- Д-р Х. Цонев – редовен докторант към Катедра по неврохирургия, за срок от една 

година, поради необходимост от събиране на допълнителен клиничен материал и 

изготвяне на статистически анализ, считано до 19.12.2020 г. 

- Д-р Т. Делчев – задочен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от една година, 

поради необходимост от набиране, изследване и проследяване на пациенти, считано до 

27.12.2020 г. 

- Д-р К. Герджикова – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок от 

една година, поради необходимост от набиране, изследване и проследяване на пациенти, 

считано до 19.12.2020 г. 

- Д-р А. Гарев – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от шест месеца, 

поради семейни причини, считано до 31.01.2021 г. 

- Е. Николова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнително време за извършване на 

експериментите и анализ на получените данни, считано до 15.01.2021 г. 

 

4.4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА ОТ РЕДОВНA В ЗАДОЧНA ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ на: 

- Д-р П. Дечева – редовен докторант към Катедра по фармакология и кл. терапевтика, 

който е назначен на трудов договор, считано от 03.12.2020 г. 

 

4.5. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Ц. Асенов – редовен докторант към Катедра по неврология, за срок от една година, 

поради семейни причини, считано от 21.12.2020 г. 

- Д-р Н. Николов – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, за срок 

от една година, поради семейни причини, считано от 01.01.2021 г. 
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- Д-р М. Константинова – редовен докторант към Катедра по спешна медицина, за срок 

от две години поради отпуск по бременност и майчинство, считано от 03.12.2020 г.  

 

4.6. ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р В. Спасова – задочен докторант към Катедрата по мед. генетика от „Геномни 

проучвания при пациенти с репродуктивни проблеми” на „МикроРНК експресионен 

профил на ендометриоза в различен стадий”. 

 

4.7. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Б. Петров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по урология 

- Д-р З. Сабит, задочен докторант към Катедра по патофизиология 

- Д-р Ц. Ценков, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология 

- Д-р П. Антимов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по неврология 

 

4.7. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р Б. Петров, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по урология: много 

добра 

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

много добра 

- Д-р М. Ганев, задочен докторант към Катедра по мед. генетика: добра 

- Д-р В. Спасова, задочен докторант към Катедра по мед. генетика: много добра 

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

много добра 

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

много добра 

- Д-р П. Новакова, редовен докторант към Катедра по алергология: добра 

 

4.8. Приемане на ДОКЛАД-САМООЦЕНКА за програмна акредитация на докторска 

програма:  

- Във връзка с доклад на доц. д-р Симеон Монов, дм, ръководител на Катедра по 

ревматология, се приема Доклад-самооценка по докторска програма „Ревматология“ 

4.9. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р В. Димитрова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Тема на дисертационния труд: „Физикална медицина и рехабилитация при деца с 

бронхиална астма”. 

Дата на защитата: 16.11.2020 г. 

      

РАЗНИ: 
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- Състав на Комисия за разпределение на средства за закупуване на 

медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавотелската 

дейност 

 

По предложение на Деканския съвет ФС гласува с мнозинство  

следния състав на Комисия за разпределение на средства за закупуване на медицинска и 

друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност: 

Председател: проф. д-р А.  Постаджиян, дм – Катедра  

обща медицина, Заместник Декан по СДО 

Членове: 

1. Проф. д-р Х.  Георгиев, дмн –Катедра по ортопедия  

и травматология,  Заместник Декан по научната дейност и развитие на академичния 

състав 

2. Доц. д-р Т. Седлоев, дм – Катедра по  

гастроентерология, Заместник  Декан по Учебната дейност „Български студенти“ 

3. Проф. д-р Л. Славов, дм – Катедра по анатомия,  

хистология и ембриология, Заместник Декан по учебната дейност „Чуждестранни 

студенти“ 

4. Доц. д-р К. Янев, дм – Катедра по урология 

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

6. Проф. д-р Р. Гергова, дм – Катедра по медицинска  

микробиология 

7. Доц. В. Лозанов, дх – Катедра по медицинска химия и биохимия 

8. С. Неделчева - Ръководител отдел „Финанси" и главен счетоводител. 

 

- Състав на Комисия по Еразъм + 

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по програма Еразъм + и съгласно вътрешните 

правила за администриране на програмата, Деканският съвет предлага и Факултетният 

съвет избра за координатор по програма Еразъм+ в Медицински факултет:  Доц. 

Любомир Любомиров Трайков /катедра по  медицинска физика и биофизика/; 

 

Беше и избрана и комисия, която да се занимава с всички въпроси, свързани с 

мобилностите и проектното финансиране по програма Еразъм + в МФ на МУ-София, в 

състав: 

 

Председател: 1. Доц. Л. Трайков /катедра по  

                            медицинска физика и биофизика/; 

Членове:        2.   Гл. ас. Т. Богданов /катедра по медицинска   

                            физика и   биофизика/;    

                       3.  Гл. Ас. Н. Авакумова /катедра по  

                            медицинска физика и биофизика/.                

 

Задълженията на Еразъм + координаторът включват : Той е председател на Еразъм 

комисията към факултета, която организира и провежда подбор на заминаващите 

студенти и преподаватели и подписва двустранните споразумения в МФ. Еразъм 

координаторът изисква програмите от съответните университети, с които университетът 

има двустранно споразумение за обмен на студенти, за да се изберат курсовете, които ще 
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бъдат признати и съответно към кои курсове на МУ-София ще бъдат приравнени. 

Задължително се приравняват кредитите по взаимна договореност между 

университетите-партньори съгласно формуляр, подписан от академичните Eразъм 

координатори на двата университета. Координаторът консултира студентите при 

подписване на Learning Agreement преди заминаване, подпомага признаването на 

курсовете на завърналите се Еразъм студенти, подпомага при записване Входящите 

Еразъм студенти, както и представя в отдел „Международна интеграция и проектно 

финансиране“ протокол от Еразъм комисията за избор на преподаватели, които ще 

пътуват по програмата. Координаторът организира посещенията на преподавателите от 

партньорските университети. 

 

- Преструктуриране на катедри 

По предложение на Деканския съвет Факултетният съвет гласува с мнозинство за 

сливане на Катедра по клинична фармакология и терапевтика с Катедра по фармакология 

и токсикология. Катедрата по клинична фармакология и терапевтика да бъде сектор към 

Катедрата по фармакология и токсикология. 

- Сформиране на допълнителни групи за обучение на чуждестранните 

студенти 

 

В съответствие с Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г., 

Раздел I т.1.2. и т.2 и във връзка с големия брой прехвърлени чуждестранни студенти 

през учебната 2020/2021 година и приравнителните дисциплини, които трябва да 

изучават на основание решения на Комисията по признаване на предходно обучение, ФС 

реши с мнозинство да бъдат сформирани допълнителни групи за тях по следните 

дисциплини: 

 

  
ДИСЦИПЛИНИ 

студенти 

бр 

групи 

бр 

1 МЕД. ЕТИКА 34 3 

2 БИОЛОГИЯ 33 3 

3 ЛАТИНСКИ ЕЗИК 27 3 

4 СПОРТ 15 2 

5 БЪЛГ.ЕЗИК-1 31 3 

6 ФИЗИКА 27 3 

7 ХИМИЯ 12 1 

8 ЦИТОЛОТИЯ 24 2 

9 АНАТОМИЯ-1 18 2 

10 АНАТОМИЯ-2 7 1 

11 МБС 19 2 

12 СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 22 2 

13 ИНФОРМАТИКА 7 1 

14 ФИЗИОЛОГИЯ 9 1 

15 БИОХИМИЯ 9 1 

16 БИОФИЗИКА 9 1 

17 БЪЛГ.ЕЗИК-2 8 1 

18 ГЕНЕТИКА 7 1 
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- Отчет на АСМБ 
Пандемичните условия не попречиха на АСМБ-София да провежда дейността си и да 

доизгражда капацитета си. 

- През 2020 г. бяхме организатори на първата по рода си онлайн  

Национална Среща, която успя да събере 453 студенти от цяла България. През април се 

свързахме с немската образователна платформа AMBOSS и осигурихме едномесечен 

безплатен дотъп на студентите от МУ-София. 

- През тази календарна година се проведоха общо 25 онлайн  
събития, целящи повишаване на капацитета, уменията и знанията  

на студентите. Някои от тях са -Училище по диабет, Усложнения при СПИН, Хранителни 

разстройства при пациенти, Диагноза „Рак на млечната жлеза“ и други. Любим наш 

проект е MEDucate - с него целим да повишим интереса на студентите към науката и 

научните разработки. 

- Изпратихме общо 8 делегати на международни събития,  
организирани от Международната федерация на студентите по медицина. Петима 

студенти бяха избрани и обучени за сертифицирани треньори за развитие на личностни 

умения към Федерацията.  

- 10 наши студенти бяха избрани за делегати на срещите на  

Европейската асоциация на студентите-медици. 

- Активно обновяваме уебсайта на Асоциацията с актуална  

информация за наши събития, вълнуващи теми и помощн материали. 

Споделяме и възможности за работни места в сферата на медицината.  

Изработихме наръчник за първи стъпки в работата в болница за тези, които им предстои 

да встъпят в работната болнична среда.  

Разпорстраняваме онлайн събития, уебинари, които смятаме, че биха били полезни на 

студентите. 

- Изданието на Международния конгрес по медицински науки през  

2020 година беше отменено за 2021 година. Въпреки това Организационният комитет с 

помощта на АСМБ-София успя да направи няколко онлайн събития – онлайн лекция на 

проф. Бертил Хил (носител на наградата Albert Lasker и откривател на йонните канали), 

GoScience: Radiology (научно събитие, целящо да задълбочи теоретичните и практически 

познания на участниците по конкретна тема), както и онлайн клинично състезание в 

партньорство с Body Interact.  

За предстоящото издание на конгреса, с цел избягване на евентуалното му отменяне, 

Организационният комитет започна работа по интегрирането на онлайн участие чрез 

различни онлайн платформи. 

- Потвърдените лектори за момента са четирима в лицето на д-р  

А. Атанасова (детски анестезиолог в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“), д-р Р. Фишър 

(детски хирург в Sheffield Children’s Hospital), проф. Владимир Кефалов (професор в 

Катедрата по офталмология на Washington University School of Medicine in St Louis и 

носител на наградата Bressler Award за 2019 за цялостен принос в сферата на 

офталмологията) и проф. Х. Алтър (Нобелов лауреат за медицина или физиология за 

онлайн участие на конгреса вече са отворени.  

Благодарим за подкрепата и бъдете здрави!  

- Преминаване на преподаватели в друга катедра и/или болница,  
Съгл. чл. 91, т. 7 от ПУДМУС: 
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1. По доклад на ръководител Катедра Анестезиология и интензивно лечение 

 - Д-р Виктория Асенова Илиева, дм – асистент в катедра по анестезиология и 

интензивно лечение да премине на работа от база: Клиника по АИЛ при УМБАЛББ «Св. 

София» в база: Клиника по неврохирургия при УМБАЛ «Св. И. Рилски» - има съгласие 

на изп. Директор на приемащата болница; 

2. По доклад на ръководител Катедра Белодробни болести  

 - Д-р Евгени Витков Меков, дм – главен асистент в катедра по белодробни болести 

на база УМБАЛББ «Св. София» да премине в състава на катедра по професионални 

болести на база УМБАЛ «Св. И. Рилски» - има съгласие на изп. Директор на приемащата 

болница; 

- Наднормативна натовареност на клинични катедри и корекция на 

аудиторна заетост на катедра медицинска химия и биохимия 

Доц. Буланов запозна ФС с отчет за нормативната натовареност на катедри, който беше 

одобрен с мнозинство: 

След приключване на преддипломния стаж и държавните изипити за учебната 2019/2020 

година и в съответствие с раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите 

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

учебната 2019/20  г, съобразявайки се с правилата за определяне натовареността на 

преподавателите в МФ, представям справките за аудиторната заетост на 

преподавателите от 9 катедри, 8 от които са провели преддипломен стаж, съответно 

и наднормативни часове, съгласно утвърдената на ФС от 2009 г. методология.  

I

От обработените справки на 9 катедри в МФ: катедри имат наднормативни учебни часове за изплащане (показани в 

таблица 1); 

 при 1 катедра (показана в таблица 2) наднормативните учебни часове на 

хабилитираните преподаватели не могат да покрият поднормативните такива 

на нехабилитираните преподаватели, в съответствие с т.8 в раздел XVI от 

Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/20 година; 

 при 2 катедри (показани в таблица 2) се потвърждава по-ниска от 

нормативно определената по Учебен план натовареност. 

Забележка: За учебната 2019/2020 година се отчитат като две самостоятелни катедри – 

Катедра епидемиология и Катедра хигиена. 

Разпределение на наднормативната натовареност в учебни часове на хабилитирани и 

нехабилитирани преподаватели в  10 катедри на Медицински факултет, МУ-София за 

учебната 2019/20 година – Таблица 1 

 

Таблица 1.Разпределение на наднормативните учебни часове за изплащане на 

преподавателския състав на МФ за учебната 2019/2020 година 

 

№  
 

Катедра  

Наднормативни учебни 
часове за изплащане на 

преподавателския състав 

Хабилитирани Нехабилити-
рани 

1 Педиатрия 3755 1310 

2 Акушерство и гинекология 1482 3116 
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3 Инфекциозни болести, мед.паразитол.и 
троп.медицина 

431 1221 

4 Хирургия 1892 2812 

5 Катедра хигиена 1283 714 

6 Професионални болести 360 71 

7 Медицинска химия и биохимия – мед.биохимия 300 136 

Общ брой учебни часове 9503 9380 
Катедрите, които с подадената от тях информация за поименна годишна аудиторна 

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

наднормативните учебни часове не могат да покрият поднормативните такива, в 

съответствие с т.8 в раздел XVI от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2019/20 година;са представени в таблица 2  

Таблица 2. Катедри с поднормативни учебни часове през учебната 2019/20 година 

 

№ 

 

Катедра 

Под/наднормативни учебни 

часове по УП 

Хабилит
ирани 

Нехабил
итирани 

ОБЩО за 
катедрата 
по ОТЧЕТ 

1 Епидемиология 628 -724 -96 
2 Спешна медицина -242 -587 -829 
3 Алергология -87 -142 -229 

ОБЩО 299 -1453 -1154 
 

След приключване на преддипломния стаж и представяне отчети за проведен такъв от 

Катедра хирургия, вх. № 7049/22.12.2020 г, се коригират справките за аудиторната заетост 

на посочените в Таблица 3 катедри: 

 

Таблица 3. Корекция на аудиторна заетост за учебната 2019/2020 година 

 

 

№ 

 

Катедра 

Под/наднормативни учебни 

часове по УП 

Хабили
тирани 

Нехаби
литира

ни 

ОБЩО за 
катедрата 
по ОТЧЕТ 

1 Обща и оперативна хирургия 180 -248 -68 
2 Катедра гастроентерологя – клиника хирургия 298 -561 -263 

ОБЩО 478 -809 -331 
 

 

- Катедра по хирургия - доклад по казуса за избор на Ръководител  

на катедрата 

 

ФС на МФ реши с мнозинство, във връзка с разглеждания избор за ръководител на 

катедра по хирургия в Медицински факултет на МУ-София: 

Да се представи обосновано юридическо становище от юристите на ректората за 

разглеждане на следващото заседание на Факултетния съвет на МФ, във връзка с 
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кворума на проведеното заседание за повторен балотаж за избор на ръководител на 

катедра по хирургия, от 03.12.2020 г. на Катедрения съвет на Катедра по хирургия 

при Медицински факултет при Медицински университет- София. 

    

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                                          /Доц. д-р Д. БУЛАНОВ, дм/ 

 

 


