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 Утвърждавам:  

Декан на МФ – проф. Д. Буланов  

 

 

 

 

 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 18-19.11.2021 г. 

 

  

 

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:   

 
ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

 
1. Доц. д-р В. Димитрова, 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 

„Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“ с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС 

„Доктор“ членове на ФС; 

2. Доц. д-р С. Йовев, 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 сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

на база УМБАЛ „Св. Екатерина“ с  “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с 

ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

3. Доц. д-р П. Пенчев, 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 

„Гастроентерология” в Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ с 30 “да“ от 30 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

4. Гл. ас. д-р П. Димитров, 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 

„Урология” в Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“ с 30 “да“ 

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

5. Гл. ас. д-р В. Василев, 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 
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професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Урология” в Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“ с 30 “да“ 

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

6. Д-р Д. Стойкова 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“ с 31 

“да“ от 31 гласували членове на ФС; 

7. Д-р Д. Кисова 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“ с 31 

“да“ от 31 гласували членове на ФС; 

8. Д-р М. Станчева 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“ с 31 

“да“ от 31 гласували членове на ФС; 

9. Д-р Р. Георгиева 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 „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“ с 31 

“да“ от 31 гласували членове на ФС; 

10.  Д-р И. Йовчевска 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 „Патофизиология” на база 

Сектор „Патофизиология“ в Катедра по физиология и патофизиология с 31 “да“ 

от 31 гласували членове на ФС;  

11. Д-р П. Сомлев 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 „Патофизиология” на база Сектор 

„Физиология“ в Катедра по физиология и патофизиология с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС;  

12. Д-р Ц. Попова след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра 

по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

13. Д-р В. Иванов след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра 
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по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

14.  Д-р А. Чернев след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра 

по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

15.  Д-р М. Павлова 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 „Гастроентерология” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

16.  Д-р С. Чурчев 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 „Гастроентерология” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

17.  Д-р Т. Ангелов 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 „Гастроентерология” в Катедра по 

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 31 “да“ от 31 

гласували членове на ФС; 

18.  Д-р И. Модева 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. Ив. Митев“ с 31 “да“ от 31 гласували членове на ФС; 

19. Д-р Н. Боцевска 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 „Офталмология” в Катедра по спешна 

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 31 “да“ от 31 гласували 

членове на ФС. 

 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2021/2022 г. 

ФС избра: 

 

- За катедра по вътрешни болести -   

-  Преподаване по гастроентерология /УМБАЛ „Ив.Рилски“/- На мястото на 

избраните 4 хонорувани преподаватели - ФС 13/18-19.10.2021г. за упражнения на бълг. и 

англ. ез. до 240 уч.ч. на хоноруван преподавател: 

1. Д-р И. Начева 

2. А. Топалова 

- Преподаване по нефрология /УМБАЛ „Ив.Рилски“/ 

1. Д-р Н. Стойчева - За упражнения на  бълг. и англ. ез. до 240 уч.ч. 
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2. Д-р Д. Генов - За упражнения на бълг. ез. до 120 уч.ч. 

- Преподаване по хематология / СБАЛХЗ „Дървеница“/ - На ФС 13/18-19.10.2021г са 

избрани 5 хабилитирани и 6 нехабилитирани преподаватели. Отпада Доц. д-р Г. 

Арнаудов и се предлагат следните 3-ма нехабилитирани преподаватели, което не 

променя разрешената учебна натовареност на групата хонорувани.  

1.Д-р Й. Лазарова 

2.Д-р И. Тонев 

3.Д-р Т. Живков 

 

- За катедра по епидемиология и хигиена 

- Преподаване по хигиена - Считано от 06.01.2021 година – за МФ (довършва цикъл 

бълг. ез. и 3 цикъла англ. ез.+ ПС), ФДМ (изпити  бълг. и англ. ез.) и ФФ (изпити  бълг. и 

англ. ез.) Лекции, упражнения, ПС, изпити и ДИ на  бълг. ез. – до 790 уч.часа 

Лекции, упражнения, ПС,изпити и ДИ на англ. ез.– до 1526 уч.ч 

1. Доц. д-р А. Пенков 

 

- За катедра по анестезиология и интензивно лечение - За лекции и изпити 

на бълг. ез. до 180 уч.ч. 

 1.Доц. Й. Ямакова 

 

- За катедра по педиатрия  

- СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ 

1. Д-р М. Байчева – за упражнения на бълг. ез.  до 50 уч.ч. и англ. ез. до 250 уч.ч 

2. Д-р Е. Маринкова - за упражнения на бълг. ез.  до 100 уч.ч. 

3. Д-р Н. Янева - за упражнения на бълг. ез.  до 150 уч.ч. и англ. ез. до 150 уч.ч 

4. Д-р Д. Йорданова - за упражнения на бълг. ез.  до 250 уч.ч. и англ. ез. до 250 уч.ч 

5. Д-р Д. Стаматов - за упражнения на англ. ез. до 150 уч.ч 

6. Д-р М. Петрова - за упражнения на бълг. ез.  до 150 уч.ч. 

7. Д-р Т. Делчев- за упражнения на бълг. ез.  до 150 уч.ч. и англ. ез. до 150 уч.ч 

- К-ка по детска онкохематология 

8. Д-р  Н. Юрукова - за упражнения на бълг. ез.  до 70 уч.ч. и англ. ез. до 100 уч.ч. 

9. Д-р Т. Христова- за упражнения на бълг. ез.  до 70 уч.ч. и англ. ез. до 100 уч.ч. 

- Национална кардиологична болница - Лекции на англ. ез. до 12 уч.часа - 

Упражнения на бълг. и англ. ез.  до 520 уч.часа общо за групата хонорувани 

преподаватели: 

1. Проф. д-р А. Ненчева 

  2. Д-р Д. Печилков 

3. Д-р Е. Левунлиева 

4. Д-р К. Ненова 

5. Д-р З. Еникова 

6. Д-р Р. Маринов 

7. Д-р Л. Димитров 

8. Д-р В. Драгнева 
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ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:     

- За Катедра по вътрешни болести – един доцент  в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Вътрешни болести“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

- За Катедра по вътрешни болести – един доцент  в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Вътрешни болести“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по вътрешни болести – един асистент  в област на висшето образование 

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

специалност „Ендокринология“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по вътрешни болести – един асистент в област на висшето образование 

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

специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Клиника по хематология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра по дерматология и венерология – един 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 кл. лаборатория – един асистент и един доцент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична лаборатория“ на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“ на база Сектор 

„Физиология“ на база Катедра по физиология и патофизиология. 

 
2. Удължаване на  трудови договори на преподаватели, ФС взе следните решения: 

-  ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

Да удължи трудовия договор на Доц. д-р В. Владимиров, дм, /Катедра по спешна 

медицина / роден на  12.11.1954 г. за трети път с  24 “да“,  1 “не“ и 0 “бяла“  

бюлетини от  25 гласували членове на ФС. 

 

3. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

ФС реши следното: 

3.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

3.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по урология за нуждите 

на Катедрата по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, 

обнародван в ДВ бр. 82/01.10.2021 г. 

Вътрешни членове 

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

Акад. проф. д-р Ч. Славов, дм – Катедра по урология към МУ-София; 

Доц. д-р М. Желязкова, дм – Катедра по анестезиология и реанимация към МУ-София; 

Проф. д-р Д. Младенов, дмн – Катедра по урология към МУ-София; 

Външни членове 

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

Проф. д-р Н. Смилов, дмн – МИ на МВР 

Проф. д-р К. Нейков, дм – СБАЛ по онкология 

Резервни членове 



6 

 

Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Проф. д-р И. Дечев, дмн – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: Б. Тодорова. 

 

3.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по физиотерапия, 

курортология и рехабилитация за нуждите  на Катедрата по физикална медицина и 

рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 

82/01.10.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

Проф. д-р Е. Гачев, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

Доц. д-р М. Желязкова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към МУ-

София; 

Външни членове 

Проф. д-р Й. Папатанасиу, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Е. Илиева, дм – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

Доц. д-р Х. Миланова, дм – ВМА-София 

Доц. д-р И. Здравкова, дм – УМБАЛ „Лозенец“ 

Резервни членове 

Проф. д-р Б. Делийска, дмн - Катедра по нефрология към МУ-София; 

Доц. д-р М. Клисурски, дм - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

Технически сътрудник: ас. д-р А. Заралиева. 

 

3.1.3.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. 82/01.10.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Василев, дм – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по 

вътрешни болести към МУ-София; 

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

София; 

Доц. д-р В. Велчев, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р И. Петров, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“ 

Проф. д-р Е. Трендафилова, дм – МБАЛ НКБ 

Проф. д-р М. Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Резервни членове 

Доц. д-р Р. Иванова, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Доц. д-р Л. Мирчева, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

3.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” /две места/ по 

Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ за нуждите на Катедрата по 

фармакология и токсикология, обнародван в ДВ бр. 88/22.10.2021 г. 

Вътрешни членове 

Акад. проф. д-р В. Митев, дбн – Катедра по медицинска химия и биохимия към МУ-

София; 

Проф. д-р Е. Гачев, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

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

Проф. д-р И. Костадинова, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Л. Пейчев, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р С. Кузманова, дмн – МУ-Варна 

Проф. д-р Л. Танчева, дм - БАН 

Резервни членове 

Доц. д-р Т. Дърленска, дм - Катедра по фармакология и токсикология към МУ-София; 

Доц. д-р Г. Ставрева, дм - МУ-Плевен 

Технически сътрудник: Р. Методиева. 

 

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

3.2.1.Д-р Н. Миринчев, 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; 

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

3. Проф. д-р Н. Колев, дм – МУ-Плевен, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Николов, дм – ВМА-София , /външен член/; 

5. Доц. д-р Т. Ганев, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р А. Йонков, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-

София 

2. Проф. д-р К. Нейков, дм – СБАЛО, /външен член/; 

Технически сътрудник: доц. д-р П. Димитров. 

Дата на защита: 11.03.2022 г. 

 

3.2.2.Д-р К. Герджикова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология. 

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

2. Проф. д-р Д. Петрова, дмн – Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София 

3. Доц. д-р Д. Николовска, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

4. Доц. д-р Н. Гогов, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Доц. д-р И. Иванова, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове:  

1. Проф. д-р В. Нанкова, дм – Катедра по гастроентерология към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Ханджиев, дм – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, /външен член/; 

Технически сътрудник: Т. Мишева.  

Дата на защита: 04.02.2022 г. 

 

3.2.3.Д-р К. Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по ортопедия 

и травматология. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/хирургични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 
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1. Проф. д-р Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Н. Димитров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Д. Райков, дмн – МУ-Варна, /външен член/; 

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

5. Доц. д-р М. Рашков, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Цачев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

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

Дата на защита: 21.01.2022 г. 

 

3.2.4.Д-р Г. Златанчева, задочен докторант към Катедра по вътрешни болести. 

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. Доц. д-р Р. Иванова, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

2. Проф. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р И. Петров, дмн – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

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

5. Проф. д-р М. Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Е. Манов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към 

МУ-София; 

2. Проф. д-р И. Даскалов, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Технически сътрудник: И. Димитрова.  

Дата на защита: 26.01.2022 г. 

  

ФС с мнозинство взе следните решения по: 

4. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

4.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ СЛЕД ИЗДЪРЖАН КОНКУРС: 

- Д-р Г. Димитров – редовен докторант към Катедра по мед. микробиология, във връзка 

с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Медицинска микробиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.13 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Clostridioides difficile - фактори на вирулентност, механизми на антибиотична 

резистентност и епидемологично типизиране“ 

Научни ръководители: Проф. д-р Р. Давидкова, дм и Проф. д-р Л. Георгиева, дмн 

База: Катедра по мед. микробиология 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р В. Андонов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 
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Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Хирургично лечение на спинални дегенеративни заболявания при застаряващ 

гръбнак“ 

Научни ръководители: доц. д-р В. Алексиев, дм и доц. д-р К. Узунов, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология, УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р С. Николова – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Пластично-възстановителна хирургия при вродени заболявания на пръстите на 

ходилото“ 

Научен ръководител: доц. д-р В. Алексиев, дм  

База: Катедра по ортопедия и травматология, УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Я. Николов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Ортопедия и травматология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.75 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Латерален епикондилит – хирургично лечение“ 

Научен ръководител: доц. д-р Н. Димитров, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология, УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р Н. Сергеева – задочен докторант към Катедра по офталмология, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Офталмология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Асоциация между откритоъгълна глаукома и възрастово обусловена макулна 

дегенерация от една страна и риска от болест на Алцхаймер и Паркинсон“ 

Научни ръководители: Доц. д-р А. Оскар, дм  и Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн  

База: Катедра по офталмология, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Р. Филев – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Нефрология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Клинико-лабораторни и прогностични маркери за бъбречна увреда при пациенти 

с Ковид-19“ 

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

База: Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ ”Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р Д. Николова – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Диабетна автономна невропатия“ 

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

База: Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ ”Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р С. Гандева – редовен докторант към Катедра по вътрешни болести, във връзка с 

обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Ендокринология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 5.50 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Диабетна соматична невропатия“ 

Научен ръководител: Проф. д-р З. Каменов, дмн  

База: Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ ”Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

- Д-р П. Илиев – редовен докторант към Катедра по физиология и патофизиология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Патофизиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: отличен 6.00 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема:„Роля на бактериалния ендотоксин в патогенезата на невродегенеративните 

нарушения“ 

Научни ръководители: Доц. д-р Р. Тафраджийска-Хаджиолова, дм и Доц. д-р С. 

Лазаров, дм  

База: Катедра по физиология и патофизиология  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
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- Д-р Я. Христова – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.40 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Бременност и раждане при жени с наднормено тегло и затлъстяване“ 

Научен ръководител: Доц. д-р Е. Тюфекчиева, дм 

База: Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р Г. Димитров – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, във 

връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 2021/22 г. 

Докторска програма: Акушерство и гинекология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.17 

Изпит по английски език: отличен 5.50 

Тема: „Приложение на триизмерната ехография в гинекологията“ 

Научен ръководител: Доц. д-р Б. Маринов, дм 

База: Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ "Майчин дом" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

 
- Д-р М. Минчев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, във връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 

2021/22 г. 

Докторска програма: Кардиология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.19 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Предиктори за предсърдно мъждене при пациенти със сърдечна недостатъчност 

със запазена и междинна фракция на изтласкване“ 

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

База: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  
 
- Д-р Н. Станчев – редовен докторант към Катедра по пропедевтика на вътрешните 

болести, във връзка с обявения в ДВ бр. 60/20.07.2021 г. конкурс за докторантура за уч. 

2021/22 г. 

Докторска програма: Гастроентерология 

Оценки от конкурсните изпити:  

Изпит по специалността: мн. добър 5.42 

Изпит по английски език: отличен 6.00 

Тема: „Клинико-морфологични корелации при болни с хроничен  В и С хепатит“ 

Научен ръководител: Проф. д-р Д. Петрова, дмн 

База: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ "Александровска" 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
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Професионално направление: 7.1. Медицина  

 

4.2. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ  НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р Д. Митев – асистент към Катедра по акушерство и гинекология 

Тема: ”Съдово-ендотелни растежни фактори и фибронектин при патология на 

ендометриума” 

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

База: Катедра по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Акушерство и гинекология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

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

 

- Д-р В. Яначкова – лекар-ендокринолог в Медицински център „Репродуктивно здраве“  

за зачисляване към Катедра по вътрешни болести 

Тема: ”Връзка между тиреоидна дисфункция по време на бременност и изява на 

Гестационен захарен диабет” 

Научни ръководители: Проф. д-р З. Каменов, дмн  и Доц. д-р А. Щерев, дм  

База: Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Ендокринология 

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 Е. Апостолу – лекар-специализант в УМБАЛ „Софиямед“  за зачисляване към 

Катедра по ортопедия и травматология 

Тема: ”Терапевтично поведение при високи увреди на лъчевия нерв” 

Научен ръководител: Доц. д-р Н. Димитров, дм 

База: Катедра по ортопедия и травматология, 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 фирма „Екип Консулт Инжинеринг“ 

ООД. Дължи такса от 2 000 лв. на година. 

 

4.3. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р И. Илиева – редовен докторант към Катедра по психиатрия и мед. психология, за 

срок от една година, поради необходимост от допълнителен подбор на пациенти, 

затруднени от епидемиологичната обстановка в страната, считано от 25.01.2022 г. 

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

година, поради необходимост от допълнителна обработка на статистическите данни, 

считано от 03.12.2021 г. 

- Д-р Т. Ангелов – редовен докторант към Катедра по гастроентерология, за срок от една 

година, поради необходимост от допълнителна обработка на статистическите данни, 

считано от 03.12.2021 г. 
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- Д-р Д. Йорданова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, за срок от една 

година, поради необходимост от събиране и обработка на получените данни, както и 

публикуването на статия с IF, считано от 30.11.2021 г. 

 
4.4. ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р И. Станева – задочен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, за срок от две години, поради отпуск по бременност и майчинство, считано до 

навършването на 2 г. на детето й – 31.03.2022 г.  

- Д-р А. Перистерев – редовен докторант към Катедра по хирургия, за срок от една 

година, поради семейни причини, считано от 01.01.2022 г. 

- Д-р В. Чипева – докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и мед. онкология, за срок от две години, поради отпуск по 

бременност и майчинство, считано  от 26.07.2021 г.  

 
4.5. ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Г. Иванов – редовен докторант към Катедра по урология, считано от 15.12.2021 г. 

- Д-р К. Темелкова – редовен докторант към Катедра по педиатрия, считано от 15.10.2021 

г. 

- Д-р Н. Гешев – редовен докторант към Катедра по акушерство и гинекология, считано 

от 30.11.2021 г. 

 

4.6. СМЯНА НА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на: 

- Д-р А. Владимиров – задочен докторант към Катедрата по педиатрия, научният 

ръководител Доц. д-р Д. Илиев, дм, да бъде заменен с доц. д-р Р. Христова, дм. 

 
4.7. УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

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

- Д-р К. Герджикова, редовен докторант към Катедра по гастроентерология: много добра 

 

4.8. ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД на докторант на самостоятелна подготовка, съгл. чл. 

88 от ПУРПНСЗАДМУС 

-Във връзка със заявление на д-р П. Калайджиев, докторант на самостоятелна подготовка 

към Катедра по спешна медицина, относно назначаването му за асистент към Катедра по 

спешна медицина на Медицински факултет, предлага се да се видоизмени Заповедта за 

зачисляване в частта й: Средствата за финансиране самостоятелното разработване 

на дисертационния труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински 

факултет, съгл. чл. 88 от ПУРПНСЗАДМУС. 

 

4.9. ОТЧИСЛЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Във връзка с доклад от проф. д-р Б. Богов, дм,  и решение на Катедрен съвет на Катедра 

по вътрешни болести, се предлага д-р Ц. Гатев, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, да бъде отчислен без право на защита поради епидемиологичната 

обстановка в страната и произтеклата от това невъзможност да защити дисертационния 

си труд в установения законов срок. 

 
- Във връзка с доклад от проф. д-р Б. Богов, дм,  и решение на Катедрен съвет на Катедра 

по вътрешни болести, се предлага д-р Ц. Търнева, редовен докторант към Катедра по 

вътрешни болести, да бъде отчислена без право на защита поради напускане и 

невъзможност да продължи докторантурата си към Катедрата и Клиниката по 

нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 
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- Във връзка с доклад от доц. д-р Р. Николов, дм, и решение на Катедрен съвет на Катедра 

по фармакология и токсикология, се предлага д-р Ж. Стефанова, редовен докторант към 

Катедра по фармакология и токсикология, да бъде отчислена без право на защита поради 

семейни причини и просрочен законов срок. 

 
4.10. ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на НС 

„Доктор на науките”, на основание чл. 95 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, на: 

- Доц. д-р А. Гатева, дм, преподавател към Катедра по вътрешни болести, с тема на 

дисертационния труд: „Микро- и макроваскуларни усложнения при пациенти с ранни 

нарушения във въглехидратната обмяна”. 

Средствата за защитата на дисертационния труд са за сметка на Медицински факултет. 

- Доц. д-р А. Алексиев, дм, преподавател към Катедра по физикална медицина и 

рехабилитация, с тема на дисертационния труд: „Прогностично оптимизиране на 

лечението и профилактиката при рецидивиращи вертебрални дискови и ставни болки” . 

Средствата за защитата на дисертационния труд са за сметка на Медицински факултет. 

 

4.11. Прекратяване на конкурс за двама главни асистенти по научната специалност 

„Гастроентерология“ за нуждите на Катедра по гастроентерология, обявен в ДВ бр. 

45/28.05.2021 г.  

- Факултетният съвет на Медицински факултет реши, след Становище на Ректора на МУ-

София, прекратява конкурса поради изтичане на законовия 6-месечен срок за 

провеждането му.  

 

4.12. ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р М. Шумкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Кардиология 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

Тема на дисертационния труд: „Исхемична и неисхемична форма на дилатативна 

кардиомиопатия – сравнение на показателите за прогностична оценка”. 

Дата на защитата: 08.11.2021 г. 

 

5.Разни   

- Традиционни награди на Медицински факултет за значителни приноси в 

научноизследователската и преподавателска дейност за 2021 г. по повод 

празника на МФ – 29 ноември. 

ФС утвърди носителите на Традиционните награди на Медицински факултет за 

значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност за 2021 г., на 

които ще бъде връчен плакет и парична награда от 1000 /хиляда/ лева, както следва: 

1. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ за значителни 

приноси в научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки 

– Доц. д-р Т. Дърленска, дм – Катедра по фармакология и токсикология. 

2. Награда на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки – Доц. д-р Т. 

Чамова, дм – Катедра по неврология. 

3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за значителни приноси 

в научната и преподавателската дейност: 
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- в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ - Гл. ас. д-р М. Христов, дм – Катедра 

по фармакология и токсикология 

- в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ - Гл. ас. Д-р А. Банчев, дм – Катедра по 

педиатрия 

4. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в 

научната и изследователската дейност – С. Василев - VІ курс 

5. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската 

наука и практика на името на ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ: проф. д-р Д. Петров, дмн – 

Катедра по белодробни болести. 

 

- Стартиране на процедура по атестиране на  нехабилитираните 

преподаватели в МФ 

На основание чл. 57, т. 1 и 2 от Закона за висшето образование, чл. 109 от  Правилник за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в МУ-София и чл. 3 от Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София, и 

решение на ФС от 18.19.11.2021 г. се стартира процедура по атестиране на 

нехабилитираните преподавателите в катедрите на МФ за последните 3 години  

(01.01.2018-01.01.2021 г.) при следната организация: 

1.  До 15.12.2021 г. Ръководителите на катедри трябва представят в деканата  

предложение за състав на Комисия по атестация на катедрата, която се състои от 

трима преподаватели от съответната катедра с председател - ръководителят на катедрата. 

Комисиите се конституират със заповед.  

2.  Процедура по атестиране на  нехабилитираните преподаватели в МФ,  

съгл. чл. 9-15 от Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София: 

2.1. Всеки нехабилитиран преподавател  трябва да попълни атестационна карта 

(Приложение № 9 от ПУРПНСЗАДМУ-София http://career.mu-

sofia.bg/index.php/zakonovabaza ).  

Съгл. чл. 11: От атестиране се освобождават членовете на академичния състав, 

които: 

1. Предстои да се пенсионират в срок от три години. 

2. Нямат три години трудов стаж на съответната длъжност от датата на 

назначаването им. 

3. При отсъствие от работа поради болест, бременност и майчинство или друга 

основателна причина, повече от две години в течение на три последователни календарни 

години.  

2.2. След това дейностите (научно-изследователска, учебно-образователна,  

експертна и административна) на нехабилитираните преподаватели трябва да бъдат 

разгледани и оценени от Комисията по атестация на катедрата, съгл. Чл. 13 от Правилник 

за атестиране на академичния състав на МУ-София Верността на попълнените данни 

следва да бъде гарантирана от Комисиите по атестиране, които следят за спазване на 

следните изисквания при приемане на попълнените атестационните карти: 

http://career.mu-sofia.bg/index.php/zakonovabaza
http://career.mu-sofia.bg/index.php/zakonovabaza
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•  Всички отчетени дейности в атестационната карта да съответстват на 

атестационния период, напр.: точки за придобита научна степен се отчитат само 

ако е придобита през атестационния период; 

•  Отчетената учебната натовареност да бъде съобразена с възложената на 

катедрата по учебен план, вкл. преподаване във всички звена на МУ-София, във 

връзка с което за проверка да се прилага поименен списък за проведените часове 

упражнения със студенти, лекции със студенти и СДО (ако има такива) и изпити 

– на български и на английски език; 

•  Да се изисква от всеки нехабилитиран преподавател да представи доказателствен 

материал на хартиен и електронен носител, които да се съхраняват в катедрата и 

да се представят на КТААС при поискване. 

3. Комисията по текущо атестиране на академичния състав (КТААС) ще осъществява 

контрол на дейността на всички атестационни комисии, като проверява представителни 

извадки от атестационните документи на катедрите, всички с отрицателна и 

незадоволителна оценка, както и постъпили възражения. 

4. Необходимо е всяка катедра да представи списък на нехабилитираните преподаватели 

с техните атестационни оценки и приложен доказателствен материал на електронен 

носител за всяка попълнена атестационна карта. Данните за всички преподаватели в 

катедрата да бъдат обобщени  на един  CD. 

  Срок за предаване на списъка на преподавателите с техните атестационни оценки и 

доказателствения материал -  01.03.2022 г. 

 

- Аудиторната заетост на преподавателите от 18 клинични катедри - които 

не провеждат преддипломен стаж 

 

   След приключване на поправителната сесия през учебната 2020/2021 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 

2020/2021  г, съобразявайки се с правилата за определяне натовареността на 

преподавателите в МФ, ФС утвърди с мнозинство представената аудиторната заетост 

на преподавателите от 18 клинични катедри, които не провеждат преддипломен 

стаж и съответно наднормативни часове, съгласно утвърдената на ФС от 2009г 

методология.  

От обработените отчети на 18 клинични катедри в МФ: 

1. В 8 катедри са отчетени  наднормативни учебни часове за изплащане 

2. В 4 катедри –  по отчет наднормативните учебни часове на хабилитираните 

преподаватели не могат да покрият поднормативните такива на 

нехабилитираните преподаватели (т.8 в раздел XVI от Правилника за 

подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 година). 
3. В 5 катедри – по отчет няма наднормативни учебни часове за изплащане. 

4. Катедра фармакология и токсикология, за сектор клинична фармакология 

– са отчетени наднорамтивни учебни часове на един хабилитиран преподавател, 

който от 23.05.2021г е с прекратен трудов договор в МФ. 
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- Допълнителен списък на предлаганите теми за свободноизбираеми 

курсове /модули/ за уч. 2021/2022 г. 

ФС прие с мнозинство допълнителен списък на предлаганите теми за 

свободноизбираеми курсове /модули/ за уч. 2021/2022 г., както следва: 

I. Предклиника и пропедевтика 

Катедра 
Брой 

теми 

Свободноизбираеми 

курсове /модули/ 

Прог-

рама 

Ръководител 

катедра 

/курс/ 

ECTS 

Часо-

ве 

Кре-

дити 

Анатомия, 

хистология и 

ембриология 

1 

Функционална 

медицинска 

ембриология /I/ - 

обща ембриология 

 Модул 

1.pdf 

Проф. Сурчев 36 1,8 

2 
Образна анатомия на 

нервната система 

Модул 

2.pdf 

Проф. Лазаров 

Проф. Хаджидеков 

Проф. Златарева 
30 1,5 

 

-   Преминаване на преподаватели от една катедра на МФ в друга, с промяна на 

базата 

  Съгласно Чл. 91. , т. 7 от Правилника за устройството и дейността на МУ-София 

(«Членовете на академичния състав в МУ-София имат право: 

…………………………………..7. да преминават на работа от едно звено в друго на един и 

същи факултет с решение на ФС;» ) 

и постъпил общ доклад от проф. Д. Костадинов – Ръководител на катедра по 

белодробни болести и доц. Д. Авджиева – Ръководител на катедра по педиатрия, както 

и съгласие на изпълнителния директор на СБАЛДБ „Проф. И. Митев“, ФС с 

мнозинство прие предложението да се преместят следните преподаватели от катедра 

по белодробни болести в катедра по педиатрия, с промяна на клиничната база – от 

СБАЛББ „Св. София“ в СБАЛДБ „Проф. И. Митев“: 

1. Гл. ас. д-р А. Джонова 

2. Гл. ас. д-р Н. Габровска 

3. Ас. А. Галачева 

 

- Избор на рецензенти на монография 

За монографията на доц. Г. Петрова (Катедра по педиатрия, база УМБАЛ 

„Александровска“) на тема: „Отражение на световните интернет и социални мрежи 

върху качеството на живот на пациенти с муковисцидоза в България“ ФС с 

мнозинство избра предложените рецензенти:  

 1. Доц. С. Шопова 

 2. Проф. А. Велкова 

 

- Предложение от ръководителя на катедра по биология 

  

ФС с мнозинство прие предложението за студентите, които са  

прехвърлени в специалност „Медицина“ от специалност „Дентална медицина“ и са 

обучавани във ФДМ на МУ-София, успешно положения изпит по биология да бъде 

file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%205.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%205.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
file:///C:/Users/DaniNOV/Desktop/Програми-модули/Катедра%20Анатомия%20-%20Модул%204.pdf
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признаван без нужда от допълнителни часове, частичен изпит или колоквиум, като това 

важи за обучението на български и английски език. 

Мотиви: Учебните часове по биология за студенти-медици са 135, а за дентални медици 

– 105, като разликата от 30 уч. ч. е за сметка на лекции в раздел „Сравнителна анатомия 

на гръбначните“, който от тази учебна година не съществува в конспекта в досегашния 

му вид. 

 

Протоколирал:                                           ДЕКАН: 

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

 

 
 


