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Утвърждавам:  

Декан на МФ – проф. Д. Буланов  

 

 

 

 

 
 РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 20.05.2021 г. 

 

  

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

            ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

                                                                                    
  ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р М. Петрова, 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 

„Неврология” в Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“ с 30 

“да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

2. Гл. ас. д-р К. Минкин, 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 

„Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

3. Гл. ас. д-р Д. Фердинандов, 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 „Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС 

„Доктор“ членове на ФС; 

4. Ас. д-р Р. Попова, дб  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 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 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

5. Ас. д-р Н. Стойнев, дб  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 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически 

науки”и научната специалност „Физиология на животните и човека” в Катедра 
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по физиология с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

6. Ас. д-р И. Хуеш, 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 „Образна 

диагностика” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Александровска“ с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

7. П. Станкова, 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 „Микробиология” в Катедра по мед. 

микробиология с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

8. Д-р Р. Гроздева 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и троп. медицина  на база СБАЛИПБ 

„Проф. Ив. Киров“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

9. Д-р Н. Кючукова  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 „Инфекциозни болести” в 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и троп. медицина  на база 

СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

10. Д-р Б.Таранджийска 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 „Имунопатология и 

алергология ” в Катедра по алергология  на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 

“да“ от 33 гласували членове на ФС; 

11. Д-р С. Узунов 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 „Имунопатология и алергология ” в 

Катедра по алергология  на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ от 33 

гласували членове на ФС; 

12. Д-р П. Антимов 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 „Неврология” в Катедра по неврология  

на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

13. Д-р Д. Оджакова 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 „Неврология” в Катедра по неврология  

на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

14.  Д-р О. Бургазлиева 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 „Неврология” в Катедра по 

неврология  на база УМБАЛНП „Св. Наум“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на 

ФС; 

15.  Д-р Д. Бецинска 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 „Неврология” в Катедра по неврология  

на база УМБАЛНП „Св. Наум“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на ФС; 

16.  Д-р Н. Каменова 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 „Неврология” в Катедра по 

неврология  на база УМБАЛНП „Св. Наум“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на 

ФС; 

17.  Д-р М. Колева, 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 „Неврология” в Катедра по 

неврология  на база УМБАЛНП „Св. Наум“ с 33 “да“ от 33 гласували членове на 

ФС; 

18. Д-р А. Гарев 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 „Кардиология” в Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ с 33 “да“ 

от 33 гласували членове на ФС. 

 

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

ФС избра: 

- За катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология –  

За упражнения на бълг. ез. и изпити на бълг. и англ. ез. до 50 уч.часа: 

Д-р Мирослав Новоселски. 

 
 По втора точка ФС избра: 

2.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2.1.1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по акушерство и 

гинекология за нуждите  на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“, обнародван в ДВ бр. 35/27.04.2021 г. 

Вътрешни членове 

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

Проф. д-р В. Златков, 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“ 

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

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

Доц. д-р Н. Василев, дм  – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 
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Доц. д-р Б. Маринов, дм – Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София; 

Проф. д-р М. Малинова, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: А. Бурова. 

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

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

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

общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 2, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

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

2. Проф. д-р Д. Диканарова, дм – Катедра по биология към МУ-София; 

3. Проф. д-р Я. Чекаларова, дм – БАН, /външен член/; 

4. Доц. д-р Д. Пехливанова, дм – БАН, /външен член/; 

5. Проф. д-р И. Донев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Е. Воденичаров, дм – Катедра по епидемиология и хигиена към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Т. Димитрова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Филипов. 

Дата на защита: 07.07.2021 г. 

 
2.2.2.Д-р В. Минчев, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

фармакология и токсикология. Заключение на комисията по текущо атестиране на 

академичния състав /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 К. Якимова, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

2. Проф. д-р М. Власковска, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., 

Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

3. Проф. д-р И. Костадинова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Кузманова, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

5. Доц. д-р Г. Ставрева, дм - МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

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

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

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

Дата на защита: 14.09.2021 г. 

 
По т. 3. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

ФС реши следното: 

3.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р И. Башлиев – редовен докторант към Катедра по обща и оперативна 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: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 
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Тема: „Преценка на обема на лимфната дисекция и мезоколичната ексцизия при 

хирургичните лечения на дебелочревния карцином“ 

Научен ръководител: Доц. д-р С. Бонев, дм 

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

„Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р Я. Митков – редовен докторант към Катедра по обща и оперативна 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: мн. добър 5.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Синдрома на ниската предна резекция – актуални проблеми, методи за изследване 

и лечение“ 

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

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

„Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
3.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Е. Шарков – лекар-ординатор, вр.и.д. началник Клиника по пластично-

възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Александровска”, за зачисляване към 

Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема: ”Контуриране на тялото след масивна загуба на тегло и при затлъстяване” 

Научни ръководители: Проф. д-р А. Йонков, дм и проф. д-р М. Аргирова, дм 

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. 

 
- Д-р П. Петков – асистент към Катедра по обща и оперативна хирургия 

Тема: ”Интраоперативни увреждания и следоперативни усложнения на ЕХЖП – 

диагностика и хирургическо лечение ” 

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

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 Медицински факултет. 

 
3.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 
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- Във връзка с с доклад от Проф. д-р Л. Митева, дм и решение на Катедрен съвет на 

Катедра по дерматология и венерология, се предлага д-р И. Попова, задочен докторант, 

отчислена с право на защита с краен срок 18.04.2018 г., да бъде отчислена без право на 

защита поради неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен план и 

просрочен законов срок. 

 
3.4.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р И. Петрова, редовен докторант към Катедра по неврология: 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 

       

По т. „Разни“ ФС взе следните решения: 

 
- Разрешаване на нови конкурси за преподаватели 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:                                                                                                                                                                    

- За Катедра по дерматология и венерология – един доцент и един главен асистент в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология“ на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по патофизиология – един главен асистент и един асистент в област на 

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

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

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

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

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

„Александровска“. 

 

- Преминаване на преподавател в друга катедра и/или болница: 

 

 Във връзка с доклад от проф. Д. Костадинов, ръководител на  

катедра по белодробни болести и проф. Т. Кунева, ръководител на катедра по 

професионални болести и съгласие на изпълнителния директор на приемащата болница 

– д-р А. Петков, съгласно чл. 91, т. 7 от Правилника за устройството и дейността на МУ-

София, ФС реши с мнозинство: 

Доц. д-р Е. Меков, дм – преподавател в катедра по белодробни болести на база 

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

болести на база УМБАЛ «Св. Иван Рилски». 

 

- Промяна в заповедта за утвърждаване на средства за закупуване на 

медицинска и друга апаратура  
 

Във връзка с доклади от проф. Б. Богов, изпълнителен директор на  

УМБАЛ „Александровска“ и доц. В. Иванова, р-л на Катедра по обща и клинична 

патология и становище на юрист А. Фурнаджиева за отпадане необходимостта от 

закупуване на апаратура, закупена вече от болницата:  

ФС реши с мнозинство да се изключи от списъка на предстоящата за закупуване 

медицинска апаратура в Заповед на Декана № ЗД-51/27.02.2020 г. „Станция за 
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обработка на хирургични материали /биопсии/ - Гросинг станция“ на стойност 69 

600 лв. с ДДС за нуждите на Катедра по обща и клинична патология 

 
- Промени в Правилника за подготовка и провеждане на учeбната 2021/22 г.: 

ФС предлага на АС да приеме следните промени в Правилника за  

подготовка и провеждане на уч. 2021/2022 г.:                                                                                                                                                                    

Към раздел I да се добави:  

Нова т.2.1. От III курс, поради преминаване в клинично обучение в 

университетските болници, при необходимост се сформират нови клинични 

групи. 

 

Към раздел III – начало на учебната 2021/2022 година 

За български студенти I - III курс и чуждестранни студенти II и III – 04.10.2021 

г. 

Мотиви за това предложение са, че при възникване на непредвидени 

обстоятелства свързани с епидемичната обстановка в страната, да има 

възможност за удължаване на септемврийската поправителна сесия, която е 

обявена до 17.09.2021 година. 

За всички студенти от IV – VI курс – начало на учебната година от 27.09.2021 

г. 

Мотиви за това предложение са, че при започване на цикличното обучение от 

04.10.2021 г., циклите ще приключат към средата на месец август 2022 година не 

може да се спази изискването на чл. 70. (1) т. 11 от ЗВО („студентите и 

докторантите имат право да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките 

на една учебна година“). 

 

Към раздел VIII 

- т.16. отпада МФ 

- т.16.1. (нов текст) Студентите от МФ завършили семестриално, които са с 

неположени изпити/изпит, прекъсват/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.  

 

Към раздел XVI 

- т.5.1.1. Проведеното дистанционно (теоретично) обучение на английски език по 

време на преддипломния стаж да бъде заплатено на преподавателите съобразно 

утвърдените инструкции, документация за отчитане на проведена учебна дейност 

в електронна среда и доклади от ръководителите на катедри (Решение на АС от 

14.07.2020 г.). 

- т.5.1.2. – да се промени учебната година 2021/2022 

- т.6.3. – да отпадне …….клиниката по онкохематология към УМБАЛ „Царица 

Йоанна“… Преподавателите от тази клиника вече са в състава на катедра 

педиатрия. 

- т.15.1 – да се промени Ръководителите на клиничните катедри……. 

- т.15.2. (нов текст) За МФ – Ръководителите на клиничните катедри са 

задължени да представят в учебния отдел на Деканата най-малко 10 работни дни 

преди началото на всеки цикъл (включително и за преддипломния стаж) 

тематично разпределение на лекциите и упражненията между преподавателите по 

дисциплината във всички клинични бази на МУ-София. 
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- Нова т.15.2.1. При неравномерно разпределение на студентските групи за 

обучение съгласно т.15.2. (по представените утвърдени от ръководителите на 

катедри графици) се извършва служебно разпределение на групите, от комисия 

назначена със заповед на Декана на МФ, съгласно КТД. 

- Факултетният съвет одобри предложения от Деканския съвет състав на 

Комисия за равномерно разпределение на студентското обучение /на 

основание чл. 47(1)(а) от КТД от 2020 година и раздел XVI, т.15 от Правилника 

за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 година/: 

         Председател:        доц. д-р Теофил Седлоев, дм – Зам.Декан по УД на МФ 

         Зам.председател: проф. д-р Лазар Желев, дм – Зам.Декан на МФ за ЧС 

         Членове:   1. Проф. д-р Борис Богов, дм – ръководител Катедра вътрешни болести 

       2. Доц. д-р Манол Соколов, дм – ръководител Катедра хирургия 

       3. Проф. д-р Юлия Петрова, дм – ръководител Катедра неврология 

       4. Доц. д-р Мая Белитова, дм – ръководител Катедра  АИЛ 

       5. Д-р Радослав Билюков, дм – председател на КНСБ за МУ 

       6. Милка Бояджиева – ръководител УО български студенти 

       7. Жулиета Стефанова – ръководител УО чуждестранни студенти 

При необходимост, към дейността на комисията могат да бъдат привличани за работа и 

други ръководители на катедри от Медицински факултет. 

 
- Участие в конкурс за избор на академици на БАН в областта на 

медицинските науки 

   

Факултетният съвет на Медицински факултет с пълно мнозинство гласува за 

издигане и подкрепа на кандидатурата на чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, дмн за участие в 

конкурс за избор на „Академици“ на БАН в областта на Медицинските науки (обявен на 

17.05.2021 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за избиране на академици и член-

кореспонденти на БАН, съгласно чл. 53, т. 1 от Устава на БАН и чл. 7 от Закона на БАН. 

  

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

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

 

 


