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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ 

 УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 03.05.2018 г. 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Одобрява избора на Доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм за заемане на 

академичната длъжност „професор” 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. д-р Иван Митев“; 

 2. Одобрява избора на Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Имунология” в катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“; 

 3. Одобрява избора на Доц. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова, дм за заемане 

на академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Имунология” в катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 4.  Одобрява избора на Доц. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, дмн за заемане 

на академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Патологоанатомия и цитопатология” в клиничен център по гастроентерология на база 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“; 

 5. Одобрява избора на Доц. Радка Петрова Кънева, дб за заемане на академичната 

длъжност „професор” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

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

специалност „Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия; 

 6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Клинична лаборатория” в катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 7. Одобрява избора на Д-р Станислава Георгиева Хитрова-Николова, дм 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 „Акушерство и гинекология” в катедра по акушерство и гинекология на база 

СБАЛАГ „Майчин дом“; 

 8. Одобрява избора на Д-р Калоян Павлов Куков за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска 

психология” в катедра по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 
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 9. Одобрява избора на Д-р Симона Антонио Георгиева за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

 10. Одобрява избора на Д-р Стефан Стефанов Церовски за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

 11. Одобрява избора на Д-р Александър Иванов Герчев за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

 12. Одобрява избора на Д-р Живко Ангелов Шавалов за заемане на академичната 

длъжност „асистент” 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“; 

 13. Одобрява избора на Д-р Светослав Костадинов Йоров за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение” в катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 14. Одобрява избора на Д-р Неда Иванова Бакалова за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение” в катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ 

„Света Екатерина“; 

 15. Одобрява избора на Доц. Ирина Николова Николова, дм за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакология  

/ вкл. фармакокинетика и химиотерапия /“ за нуждите на Катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“ при ФФ. 

 16. Одобрява избора на Доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Токсикология“ 

за нуждите на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ. 

 17. Одобрява избора на Гл. ас. Петранка Крумова Здравева, дф за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Ботаника 

/фармацевтична ботаника/“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ при ФФ. 

 18. Одобрява избора на Янчо Ангелов Зарев за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите 

на Катедра „Фармакогнозия“ при ФФ. 
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 19. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София 

както следва: 

 19.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За катедра по сърдечно-съдова хирургия – един доцент   по сърдечно-съдова хирургия 

на база УМБАЛ „Света Екатерина“; 

 - За катедра по патофизиология – един асистент; 

 - За катедра по психиатрия и медицинска психология – един главен асистент по 

медицинска психология. 

 

 19.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“- 4 места / на 0.5 щатна 

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

направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по Протетична дентална 

медицина . 

 - Конкурс за две места за „Главен асистент“ в  област на висшето образование  

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина  и научна 

специалност „Детска дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина“. 

 19.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

      - Конкурс за Две места  за „асистент” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 Медицина  и научна специалност 

Акушерство и гинекология за нуждите на преподаването в специалност «Акушерка» към 

Катедрата по здравни грижи; 

 20. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова от 

Катедра по неврология, МФ / за трети път / на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез 

подписване на допълнително споразумение. 

 21. АС предлага на Ректора да утвърди предложенията на Факултетния съвет на ФОЗ и 

на Общото събрание на ЦЕОФВС по избора на доц. Ирена Боянова Станкова за 

Ръководител на ЦЕОФВС. 

22. АС разрешава преобявяване на 31 броя неусвоени докторантури от план-приема за 

уч. 2017/ 2018 г., от които: 

- 23 за редовни докторанти; и 

-   8 за задочни докторанти, разпределени по факултети както следва:  
 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ     Редовни-20; задочни- 6; Общо - 26 броя. 
 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА        Редовни-   1; задочни- 0; Общо -   1 брой. 
 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ  Не желаят преобявяване. 
 ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   Редовни-    2; задочни- 2; Общо –  4 броя. 

 23. АС утвърждава обявяването на следните конкурси, предложени от СМН: 

- Конкурс “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София – 

2018” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за  

2018 г. 

- Конкурс “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения - 2018” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната 

субсидия за 2018 г. 

Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 08.06.2018 г. 
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 24. Академичният съвет дава съгласие и подкрепа МОН да номинира МУ-София за 

национален координатор на българската мрежа за биобанкиране, като представител  на МУ- 

София по проекта е проф. Радка Петрова Кънева – Ръководител на Център по молекулна 

медицина, Катедра медицинска химия и биохимия при Медицински факултет. 

 25. АС приема за сведение предоставената информация относно стартиране на проекти 

за Национални научни програми, финансирани от МОН 

26. АС утвърди нов дизайн на емблемата на МУ- София с вписване на годината 1917 в 

арката, който да влезе в сила от уч.2018/ 2019 г.  

 27. АС утвърди предложението на Българското онкологично дружество за включване 

на проф.д-р Асен Петков Дудов, дм към състава на изпитната комисия за получаване на 

специалност „Медицинска онкология“. 

 28. АС утвърди предложението на ФС на Медицински факултет  за присъждането на  

традиционните годишни награди за значителни приноси в научноизследователската дейност и 

преподавателската дейност, както следва: 

 28.1. Награда на името на ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки - на Доц. д-р Георги 

Асенов Велев, дм /катедра по хирургия/ и парична награда от 1000 лв. 

 28.2. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на  фундаменталните науки, присъдена на  

Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм/Катедра по медицинска микробиология/  и парична 

награда от 1000 лв.   

 28.3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за значителни 

приноси в научната и преподавателската дейност, присъдена на: 

28.3.1 В областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ:   

 - Гл. ас. Александър Асенов Илиев /Катедра по анатомия, хистология и ембриология/ 

и парична награда от 1000 лв.     

28.3.2. В областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ:   

 - Гл. ас. д-р Константин Савов Гроздев /Катедра по хирургия/ и парична награда от 

1000 лв.      

 - Гл.ас.д-р Тодор Мирославов Попов /Катедра по УНГ/ и парична награда от  

1000 лв.      

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

научната и изследователската дейност - на Виктор Митков Костов /студент по медицина V 

курс/ и парична награда от 1000 лв. 

 28.5. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на 

медицинската наука и практика на името на професор Стоян Киркович, на Проф. д-р Петър 

Панчев, дмн /Катедра по урология/ и парична награда от 1000 лв.      

 29. АС приема за сведение информацията за проведената ХІ студентска  спартакиада на 

медицинските университети в гр. Равда  и спечелената Купа на Ректора и 6- първи места по 

различни спортове от студентите, представители на МУ-София. 

 30. АС приема за сведение информацията на Ректора за сградния фонд на МУ- София и 

предстоящи действия по завеждане на съдебни дела  срещу Болницата по лицево- челюстна 

хирургия, която се намира на територията на ФДМ.  

 

 

         РЕКТОР: 

         ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


