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7. Здравеопазване и спорт      

7.1 Медицина      

 
Медицина на бедствените ситуации 

 
     

1  

Роля на многопрофилните болници с 

различни нива на компетентност в 

медицинското осигуряване при бедствени 

ситуации 

1  Зорница Радкова Гечева Добър (4.17) Мн.добър (4.50) 

  
Обща  хирургия 

 
     

2  

Лапароскопски-асистирана ендоскопска 

трансанална тотална мезоректална 

ексцизия при ректален карцином 

 1 д-р Димитър Кръстев Пенчев  Отличен (6.00) Отличен (6.00) 

3  

Подходи и методи на лечение при 

следоперативните усложнения в 

колореакталната хирургия 

 1 
д-р Иван Любомиров Теодосиев  
 

Отличен (5.83) Отличен (6.00) 

4  
Съвременни подходи при лечението на 

острия панкреатит 
 1 

д-р Александър Огнянов Милчев  
 

Отличен (5.75) Отличен (5.50) 



 
 Организация и тактика на 

медицинската служба 
     

5  

Организационни подходи за оптимизиране 

дейността на болниците за продължително 

лечение и рехабилитация от състава на 

Военномедицинска академия 

 

 1 
д-р Александър Тонев 

Александров  
Мн.добър (5.00) Мн.добър (5.00) 

 
 

Урология      

6  

Флексибилна уретерореноскопия (fURS) – 

особености и анализ на съвременните 

диагностични и терапевтични 

възможности при заболявания на горния 

уринарен тракт 

 1 

д-р Петър Руменов Петров  
 

д-р Младен Гошов Кайцанов 

Мн.добър (5.29) 

 

Добър (4.20) 

Отличен (6.00) 

 

Мн.добър (5.00) 

7  

Мини перкутанна нефролитотрипсия 

(mini-PNL) – показания, хирургична 

техника, ефективност и безопасност при  

лечение на бъбречни камъни 

 1 
д-р Огнян Христов Гъцев  
 

Отличен (5.66) Отличен (6.00) 

8  

Повърхностни неинвазивни карциноми на 

пикочния мехур – диагностика, лечение, 

профилактика на рецидивите 

 1 
д-р Николай Василев Николов   
 

Мн.добър (5.08) Отличен (5.50) 

  Белодробни болести      

9  

Неинвазивна вентилация при хронична 

вентилаторна недостатъчност 

 

1  д-р Петър Милчев Чипев Отличен (6.00) Отличен (6.00) 

  Неврология      

10  
Мултимодално изследване на мускулната 

помпа при ортостатичен интолеранс 
1  д-р Марина Антонова Димчева Отличен (6.00) Отличен (6.00) 

  Инфекциозни болести      

11  
Възможности  за етиологично лечение на 

остри вирусни хепатити  
1  д-р Димитър Емилов Коемджиев Отличен (5.66) Отличен (6.00) 



12  
Съвременни аспекти на превенция на 

кърлежово-преносими заболявания 
1  д-р Диляра Славова Маринова Отличен (5.66) Отличен (6.00) 

  
Физиотерапия, курортология и 

рехабилитация 
     

13  

Ефективност на нискоинтензивно 

инфрачервено лазерно лъчение и 

кинезитерапевтична програма в 

комплексното лечение на анкилозиращ 

спондилит 

 1 д-р Мимоза Иванова Георгиева  Отличен (5.53) Мн.добър (5.00) 

 


