
 
КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

 
  
• Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
 
• Професионално направление: 7.1. Медицина  
 
• Научна специалност: „Организация и тактика на медицинската служба”  
 
• Катедра: „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”, МБАЛ – 

София, ВМА 
 
• Обявен със Заповед на Началника на ВМА № 1591 от 22.10.2015 г., 

публикувана в Държавен вестник бр.83 от 27.10.2015 г. 

• Кандидат: 1. доц. д-р Николай Панайотов Чобанов, дм 
 
• Научно жури:  
 

Председател:  
    1. генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, дмн – вътрешен член на 
журито 

    Членове: 
2. проф. д-р Асен Петков, дмн – вътрешен член на журито  
3. проф. д-р Камен Канев, дмн – вътрешен член на журито  
4. проф. д-р Милан Петров, дмн – външен член на журито 
5. проф. д-р Ангел Панев, дмн– външен член на журито 
6. проф. д-р Миладин Апостолов, дмн – външен член на журито 
7. доц. д-р Живко Кушев, дм – външен член на журито 
   

Резервни членове: 
1. доц. д-р. Илиана Михайлова, дм - външен член на журито  
2. подп. доц. д-р Иван Попиванов, дм – вътрешен член на журито 

 
Рецензии от: 
1. генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, дмн – вътрешен член на 
журито 

2. проф. д-р Асен Петков, дмн – вътрешен член на журито  
3. проф. д-р Камен Канев, дмн – вътрешен член на журито 
 
Становища от: 
1. проф. д-р Милан Петров, дмн – външен член на журито 
2. проф. д-р Ангел Панев, дмн– външен член на журито  
3. проф. д-р Миладин Апостолов, дмн – външен член на журито 
4. доц. д-р Живко Кушев, дм – външен член на журито 
 



 
 
Дата и място на провеждане на избора: 29 януари 2016 г., ВМА, бул. „Св. Г. 
Софийски” 3, ет. 3, 12.00 ч. на заседание на научното жури. 

 
 
 
Материали: 
 
Резюме на научните трудове 
Рецензия 1 
Рецензия 2 
Рецензия 3 
Становище 1 
Становище 2 
Становище 3 
Становище 4 
 
 
Публикувано на 13.01.2016 г. 
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