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Утвърждавам:  

Декан на МФ – доц. Д. Буланов  

 

 

 

   

 

 

 

 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 26.01.2021 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: 

ФС с мнозинство утвърди избора на следните преподаватели: 

1. Доц. д-р С. Велизарова, 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 

„Белодробни болести” в Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. 

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

на ФС; 

2. Доц. д-р Д. Буланов, 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 „Обща 

хирургия” в Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ 

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

членове на ФС; 

3. Доц. д-р А. Йонков, 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 „Обща 

хирургия” в Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ 

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

членове на ФС; 

4. Д-р А. Галачева 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 „Белодробни болести” в Катедра по 
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белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

5. Д-р Л. Охеда 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 „Гръдна хирургия” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“ с 37 “да“ от 37/ гласували 

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

         

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ-2020 НА МФ И ПРОЕКТО-

БЮДЖЕТ-2021 НА МФ 

По т. 2 На основание чл. 30, (2), т. 5 от ПУДМФ, ФС прие с мнозинство данните за 

бюджет за 2020 г. и проекто-бюджет за 2021 г. 

 

3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

ФС реши следното: 

3.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Е. Иванова – асистент към Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема: ”Предимства и недостатъци на комбинираната спинална/епидурална аналгезия в 

сравнение с епидуралната аналгезия за обезболяване на нормално раждане” 

Научен ръководител: Проф. д-р А. Темелков, дм 

База: Клиника по анестезиология и интензивно лечение към 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 Медицински факултет . 

 

3.2. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р Г. Иванова – задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, за срок от шест месеца, поради необходимост от довършване на 

дисертационния труд, считано от 17.03.2021 г. 

- Д-р Й. Пожарашка  – редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология, 

за срок от една година, поради необходимост от набиране на пациенти и контроли, 

считано от 31.01.2021 г. 

- Д-р Д. Терзийска – редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология, за 

срок от една година, поради необходимост от събиране на данни и статистическа 

обработка, считано до 02.03.2021 г. 

 

3.3. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Д. Терзийска – редовен докторант към Катедра по дерматология и венерология, 

считано от 02.03.2021 г. 

3.4. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Е. Николова, редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия: много добра 
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- Д-р Г. Попов, редовен докторант към Катедра по УНГ болести: много добра 

- Д-р В. Маринов, редовен докторант към Катедра по УНГ болести: добра 

- Д-р И. Недева, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести: много добра 

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

- Д-р Ц. Гатев, редовен докторант към Катедра по вътрешни болести: много добра 

- Д-р М. Николов, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести: много добра 

- Д-р Г. Иванова, задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение: добра. 

 

Финансиране на проекти по СМН  
Във връзка с финансираните от Медицински университет –София, 

научноизследователски проекти „Грант „ и „Млад изследовател“ , „Стимулиране на 

научни  изследвания  в области с високи постижения“,  на основание чл.30, ал.2, т. 5 от 

ПУДМФМУ,  ФС  обсъди и реши: 

Предвид спецификата на извършваната научноизследователска дейност,  Медицински 

факултет да изплаща  100% от отпуснатата сума на доставчиците по проектите по СМН 

веднага след сключване на договора и превеждане на първите 50% от Ректората по 

всички договори.  

 

4. ДОКЛАД ЗА КАТЕДРА ПО ХИРУРГИЯ 

 

 

ФС гласува предложението: 

„Да се изискат писмени становища от Катедрените съвети на четирите основни звена: 

катедра по ендокринология, катедра по гастроентерология, катедра по белодробни 

болести и катедра по хирургия във връзка с предложението за преструктуриране на 

академичния състав в катедрите на МФ, които провеждат обучение на студенти по 

дисциплината „Хирургия“ като академичните кадри, обучаващи студенти по хирургия, 

които са в състава на терапевтични катедри да преминат към академичния състав на 

Катедра хирургия.“ 

Гласували – 37 „за“, против и въздържали се – няма. 

 

Протоколирал: 

Я. Стойчева 

 

 


