
   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

от ПРОТОКОЛ   № 44 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  от 14.07.2020 г. 

   

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 1. Избира следния състав на Комисия по кандидатурите за провеждане на Общото отчетно- 

изборно събрание на МУ- София на 28.07.2020 г.: 

 Председател:  Проф.д-р С. Георгиев, дм от МФ 

 Членове:  М. Гинзерова – гл. юрисконсулт на МУ- Ректорат 

   Д. Димитрова - Ръководител Отдел „ Наука и акредитация“ МУ- Ректорат 

 

 2. Избира следния състав на Комисията по изборите: 

 Председател: Проф. З. Савова, дм- Директор на МК „Й. Филаретова“ 

 Членове: Проф. д-р Т. Златанова, дм – Зам. Ректор по УД 

   Проф. д-р К. Любомирова, дм- Зам. декан на ФОЗ 

   Проф.д-р Ц. Танкова, дм – Зам. декан на  МФ 

   Гл. ас. С. Вълкова, дм- МФ 

   Доц. д-р Е. Карова, дм –  Зам. декан на ФДМ 

   Гл.ас. д-р М. Янкова, дм – ФДМ 

   Проф.д-р В. Димитрова, дфн- Зам. ректор  

   Проф.А. Златков, дф – Зам. декан на ФФ 

 

 3. Утвърждава  „Правила за съхранение от изборната комисия на бюлетини и книжа от 

проведени общи събрания на МУ-София“.  

 4. Утвърждава следния състав на Комисия по първоначалния кворум за Общото събрание на 

28.07.2020 г. 

 Председател: Гл. ас. В. Петров, гл. секретар Ректорат 

 Членове:  Н. Георгиева  –  Ректорат 

   Ж. Тушева – Ректорат 

 5. Утвърждава Списък на персонала и техническите лица участващи в администрирането на  

Общото отчетно- изборно събрание на 28.07.2020 г. както следва: 

 

ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 28.07.2020 г. 

 

                                     Преброители по сектори в залата: 

 

Сектор       А М. Младенов Ректорат 

Сектор       Б М. Маринова Ректорат 

Сектор       В  М. Каснакова Ректорат 

Сектор       Г Д. Иванова Ректорат 

Сектор      Д С. Манолов Ректорат 

Сектор      Е М. Василева  Ректорат 

Сектор     Ж Т. Панева Ректорат 

Сектор      З М. Христова Ректорат 

Сектор      И Т. Иванова Ректорат 

 



Секретар-протоколчици в залата: 
                  г-жа Л. Кирилова – Ректорат 

                  г-жа  В. Герасимова – Ректорат 

 

                   Секретариат в залата: 

                  г-жа Р. Стаменова – Ректорат 

 
СЪСТАВ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ И ИЗБОРНИ БЮРА ВЪВ ФОАЙЕТО: 

 

БЮРО № 1 

1. г-жа Р. Тилкова 

2. г-жа Б. Апостолова 

 БЮРО № 2 

1. г-н А. Йорданов 

2. г-жа В. Лалева 

БЮРО № 3 

1. г-жа М. Генсузова 

2. г-жа А. Димитрова 

БЮРО № 4 

1. г-жа А. Данева 

2. г-жа Л. Колева 

БЮРО № 5 

1. г-н Л. Луканов 

2. г-жа С. Димитрова 

БЮРО № 6 

1. г-жа А. Митева 

2. г-жа Л. Станоева 

БЮРО № 7 

1. г-жа Л.Живкова 

2. г-жа Д. Илиева 

 БЮРО № 8 

1. г-жа Д. Йосифова 

2. г-жа Е. Иванова 

КОНТРОЛА НА ВХОДНАТА ВРАТА КЪМ ЗАЛАТА: 

1. г-жа Й. Личева 

2. г-н А. Дочев 

3.  

БРОЯЧИ НА ОТКЪСНАТИТЕ ПОКАНИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ, ВЛИЗАЩИ В ЗАЛАТА: 

1. г-жа М. Пампулова 

2. г-н Д. Нешев 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И ТЕХНИКА ВЪВ ФОАЙЕТО: 

 

Технически лица - мултимедия, озвучаване, лаптопи в залата 
1. г-н С. Димитров – РТБ  

2. г-н Д. Попов - РТБ 

3. г-н П.Воденов - РТБ 

4. г-н А. Попов – РТБ 

5. г-н М. Кирилов  

6. г-жа П. Мотова 



 

НА ВРАТАТА ЗА УПЪТВАНЕ: 

1. г-н М. Николов 
2. г-н Г. Генсузов 

РЕЗЕРВИ: 
 

1. Д. Димитрова 

2. М. Хранова 

3. М. Новкова 

4. Р. Алексиев 

5. Р. Михайлова 

6. Х. Бешева 

7. Н. Димитрова 

ДЕЖУРНИ ПО ОТДЕЛИ: 

МИПФ – М. Кондрова  

СДО – К. Христова 

Деловодство – Б. Христова 

Наука – О. Велкова 

КС – Д. Динев 

 

 6. Академичният съвет утвърждава броя на българските студенти, които ще се приемат 

на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО за уч. 2020/ 2021 г. както следва:  

      - Медицина   6 д. 

      - Дентална медицина   2 д. 

      - Фармация     4 д.  /3  за лица с трайни увреждания със 70 % и  

над 70 %,  и 1- за кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци /. 

- Факултет по обществено здраве:  

 - по направление „Здравни грижи“ – 11 д. / 6 % от местата за редовен прием - за 

лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 % и над 70 %, 

военноинвалиди и военнопострадали , кръгли сираци и майки с три и повече деца и 4 д. / 2 %  

от местата за редовен прием – за   близнаци /. 

 - по направление „Обществено здраве“ - 11 д. / 6 % от местата за редовен прием - за 

лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 % и над 70 %, 

военноинвалиди и военнопострадали , кръгли сираци и майки с три и повече деца и 4 д. / 2 %  

от местата за редовен прием – за   близнаци /. 

-  МК „Й. Филаретова“ 12 д. 

- Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца - 3 д., разпределени както следва: 

Акушерка- 1,  Медицинска сестра - 1 и Лекарски асистент- 1. 

 

 7. АС утвърждава броя на студентите, които следва да се  приемат за обучение срещу 

заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО в МУ- София за уч. 2020/ 2021 г. както 

следва: 

Прием на студенти 

 Медицина: 

 20 д. – български студенти 

 320  студенти от ЕС и ЕИП 

 Дентална медицина-          

 10 български студенти  - при възможност да се разпределят / 5 мъже и 5 жени / 

 120 студенти от ЕС и ЕИП 

 Фармация                        



 65 български студенти 

 65 студенти от ЕС и ЕИП 

 Направление „Обществено здраве“ – 50 студенти.          

  

 Медицнски колеж „Й. Филаретва “: 

 Медицински лаборант      6 д.     

 Рентгенов лаборант      5 д.     

 Рехабилитатор       6 д.     

 Зъботехник        10 д.     

 Инспектор обществено здраве            3 д.     

 Помощник- фармацевт       10 д. 

 Медицинска козметика          3 д. 

 Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца: 

 Медицинска сестра   -  2 студенти 

 Лекарски асистент    -  1 студент 

Забележка: Незаетите места от категория „мъже“ след попълнените по първо желание се 

заемат от категория „жени“, посочили като първо желание дадената специалност по 

низходящ ред на състезателния бал. 

 8. АС определя Административна такса в размер на 70.00 лв. с ДДС- за приемане на 

документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 

ал.3 от ЗВО. / без прием на студенти по специалностите от направление „Обществено 

здраве“ във ФОЗ /. 

 9. АС разрешава приемането на заявления за участие в класиране за обучение срещу 

заплащане на български  кандидат- студенти, положили успешно конкурсни изпити в МУ- 

София за учебната 2020/ 2021 г. да се извършва само он-лайн.  

 10. АС утвърждава такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 

ал.3 от ЗВО както следва: 

       7.1. Направление Медицина   ОКС „Магистър“  6908 лв.  

      Таксата се определя както следва: 
     Базов норм. Коефиц. ср-ва за издр. 2/3 от издр. по ПН  Сума  коеф.К  Макс. р-р  Държ.такса  

Крайна такса 

          693    8,50        5890,5              х 2/3                      3927     1,53       6008          900 

 6908 лв. 
 

7.2. Направление Дентална медицина  ОКС „Магистър“ 6633 лв. 

Таксата се определя както следва: 

Базов норм. Коефиц. ср-ва за издр. 2/3 от издр. по ПН  Сума  коеф.К   Макс. р-р  Държ.такса      

Крайна такса 

      693         8,50           5890,5              х 2/3                      3927     1,46       5733          900 

 6633 лв. 

 

7.3. Направление Фармация     ОКС „Магистър“ 8440 лв. 

    Таксата се определя както следва: 

Базов норм. Коефиц. ср-ва за издр. 2/3 от издр. по ПН  Сума   коеф.К   Макс. р-р  Държ.такса   

Крайна такса 

      693          8,50          5890,5              х 2/3                      3927     1,92        7540             900 

 8440 лв. 

      

7.4. Направление „Обществено здраве“-  ОКС „Бакалавър“ – 2617 лв. 

7.4. Направление „Обществено здраве“-  ОКС „Магистър“ –   2717 лв. 



 

             Таксата се определя както следва : 

Базов норм. Коефиц. ср-ва за издр. 2/3 от издр. по ПН  Сума  коеф.К Макс. р-р Държ.такса  Крайна 

такса 

       693            2,50        1732,5              х 2/3                        1155     1,66       1917          700 бакалавър   

2617 лв.  

                  800       магистър   2717 лв. 

7.5. Направление „Здравни грижи“:  

/ОКС „Професионален бакалавър“ и  ОКС „Бакалавър“ /– 3102 лв. 

       Таксата се определя както следва : 

Базов норм. Коефиц. ср-ва за издр. 2/3 от издр. по ПН  Сума  коеф.К   Макс. р-р Държ.такса  Крайна 

такса 

      693         5,00               3465              х 2/3                     2310     1,04       2420           700 

 3102 лв. 

 11. АС разрешава на студентите от направление „Обществено здраве“, които се обучават в 

платена форма на обучение по изключение да заплатят за третия семестър на уч. 2020/2021 г. / за 

разработване на дипломна работа / такса в размер на 600 лв., предвид извънредното положение и 

наложилото се дистанционно обучение.  

 12. АС разрешава обявяването  на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София 

както следва: 

 12.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  

 -За Катедра по психиатрия и мед. психология – двама асистенти в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” за нуждите на Клиника по детска 

психиатрия „Св. Никола“ при УМБАЛ „Александровска“; 

 - За Катедра по АГ – в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.1.„Медицина”: един главен асистент по научната 

специалност „Акушерство и гинекология” и един главен асистент  по научната 

специалност „Неонатология“ на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 

 - За Катедра по педиатрия – двама доценти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Педиатрия”: на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

 - За Катедра по образна диагностика – един доцент в област на висшето 

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

научната специалност „Образна диагностика”: на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - 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 обща и оперативна хирургия – двама професори в област на 

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

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

„Александровска“; 

 - За Катедра по ендокринология – двама асистенти в област на висшето 

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

научната специалност „Ендокринология” на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“; 

 - За Катедра по нефрология – в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Нефрология”: един главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“ и един главен 

асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ; 



 - За Катедра по физиология – един професор 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”. 

 - За Катедра по урология – двама професори в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Урология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - За Катедра по УНГ болести –  двама асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Оториноларингология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ; 

 - За Катедра по физикална медицина и рехабилитация – един главен асистент в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

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

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

специалност „Нефрология”: един главен асистент на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и 

един асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

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

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

научната специалност „Ендокринология“ за нуждите на Клиника по 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 

„Св. Иван Рилски“; 

 - За Катедра по неврология – един асистент в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Неврология” на база УМБАЛНП „Св. Наум“] 

 - За Катедра по мед. микробиология – един главен асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Микробиология“; 

 - За Катедра по белодробни болести – двама професори, двама доценти, петима 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” на база 

МБАЛББ „Света София“; 

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

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

научната специалност „Гръдна хирургия” на база МБАЛББ „Света София“. 

 

 12.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Конкурс за един „главен асистент“  в област на висшето образование  

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

научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по 

„Протетична дентална медицина“ .  

 

 12.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 12.3.1. За нуждите на катедрата по здравни грижи на ФОЗ: 

- Едно място  за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за 



преподаването на студентите от спецзиалностите «Медицинска сестра» и «Управление 

на здравните грижи».  

 12.3.2. За нуждите на катедрата по трудова медицина на ФОЗ: 

- Едно място  за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност 

Хигиена / вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ 

  12.3.3. За нуждите на катедрата по социална медицина на ФОЗ: 
- Едно място  за „главен асистент” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и 

научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията за нуждите на  катедрата по социална медицина;   

 12.3.4. За нуждите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца: 
- Едно място  за „преподавател” по практика за преподаването в специалност 

„Медицинска сестра“ за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ при Филиал „Проф. д-

р Иван Митев“ - Враца 

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

навършване на пенсионна възраст  на Проф. д-р В. Нанкова, дм от Катедра по 

гасроентерология, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст  на Доц. д-р А. Пенков, дм  от Катедра по хигиена, МФ за  

на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение, 

(съгл. § 11 на ЗВО ,Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г.) 

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

навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Е. Тюфекчиева, дм  от Катедра по 

акушерство и гинекология, МФ , като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за 

една година на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 

споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Василева, дм  от Катедра по 

дерматология и венерология, МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване 

на допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Хараланов, дм  от Катедра по 

психиатрия и мед. Психология, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 

подписване на допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Е. Възелов, дм  от Катедра по нефрология, 

МФ , като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за една година на основание 

чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на  Доц. д-р Ж. Карагьозова, дм, Филиал „Проф.д-р Ив. 

Митев“- Враца , като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за една година на 

основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 20. АС утвърждава предложението на ФС на МФ и разрешаа да се  разкрие нова 

Катедра по ревматология на база Клиниката по ревматология към УМБАЛ „ Св. Ив. Рилски“ 

с  наличен преподавателски състав- 3 професори , 4 доценти и 6 асистенти. 

 21. АС утвърждава  предложението на ФС на МФ за Промени в Учебния план на 

специалност „Медицина“- II курс както следва:  



 - отпада от учебната програма изучаването на дисциплината „Медицинска 

информатика“ с хорариум 20 учебни часа. Програмата да бъде пренасочена към свободно-

избираеми модули/ курсове. 

 - обединява се преподаването по „Биостатистика“ със „Социална медицина“ в рамките 

на обучението по ДИСЦИПЛИНАТА «СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА» с общ хорариум 135 

учебни часа, 6,5 кредита,  

 - Катедрата по Социална медицина, ФОЗ, следва да прецени разпределението на 

учебните часове по биостатистика и социална медицина.  

 22. АС утвърждава Актуализиран учебен план на специалност „Медицина“ ОКС 

Магистър и  Втора магистърска степен след специалност „Дентална медицина“ във връзка с 

препоръките на НАОА от институционалната акредитация и заповед на Ректора на МУ-

София № РК36-165/04.02.2020 . 

 23. АС утвърждава Актуализиран Учебен план  на специалност „Дентална медицина“ 

на ОКС Магистър във връзка с препоръките на НАОА след институционалната акредитация. 

 24. АС утвърждава учебните планове за уч. 2020/ 2021 г. на специалностите от ФОЗ, 

Медицински колеж „Й. Филаретова“ и на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца както 

следва: 

 24.1. Актуализирани учебни планове на специалности: „Обществено здраве и 

здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ – редовно и 

задочно обучение във ФОЗ; 

24.2. Актуализирани учебни планове на специалностите от професионално направление 

7.5. Здравни грижи на ОКС „професионален бакалавър“в Медицински колеж „Й. 

Филаретова“- „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, 

„Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Масажист“, 

„Медицинска козметика“ и „Парамедик“. 

24.3. Актуализирани учебни планове на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца: 

 - на специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“, „бакалавър“ от 

професионално направление 7.5. Здравни грижи; 

 - на специалност от нерегулираните професии „Трудотерапия“, „магистър“ от 

професионално направление 7.5. Здравни грижи, задочна форма на обучение (с 

продължителност 1,2 и 2,5 години); 

 - на специалност от нерегулираните професии „Трудотерапия“ ОКС „бакалавър“ от 

професионално направление 7.5. Здравни грижи, редовна форм на обучение (с 

продължителност 4 години); 

24.4. Квалификационни характеристики към всеки един от учебните планове: 
 - на специалност от нерегулираните професии „Трудотерапия“, ОКС „магистър“ (с 

продължителност 1,2 и 2,5 години), с отразени конкретни компетенции (знания и умения); 

 - на специалност от нерегулираните професии „Трудотерапия“, ОКС „бакалавър“, в 

професионално направление 7.5. Здравни грижи/редовна форма на обучение. 

 25. АС утвърждава  предложението на ФС на МФ за промени в Правилника за 

подготовка и провеждане на уч. 2019/ 2020 г. във връзка с провеждането на дистанционното 

обучение в преддипломния стаж на чуждестранните студенти от VI курс, обучаващи се на 

английски език както следва: 
 25.1. Проведеното дистанционно / теоретично / обучение на английски език да бъде заплатено 

на преподавателите, съобразно утвърдените инструкции, документация за отчитане на проведената 

учебна дейност в електронна среда и доклади от ръководителите на катедри. 

 25.2. Ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на катедрите за 

учебната 2019/ 2020 г. и изпълнението на чл.47 от действащия КТД да бъдат изготвени след 

приключване на преддипломния стаж до края на м. ноември 2020 г.    

 26. АС препотвърждава на Решения на АС от 06.06.2017 г. , 26.06.2018 г. и 23.07.2019 

г. във връзка с липса на промяна в нормативната уредба, обстоятелствата по извършване на 



научна дейност, нейният обем и свързаните с нея разходи относно План- сметките на 

съответните проекти, финансирани чрез СМН на МУ- София, ФНИ и по международни 

проекти както следва: 

 26.1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти 

и др., апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др., включени в план-сметките на съответния проект, финансиран от 

Медицински университет-София чрез Съвета по медицинска наука, да се закупуват/възлагат 

отделно за всеки от тях, без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за 

директно възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за 

конкретния проект (етап от него). 

 26.2. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти 

и др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни продукти и 

др. включени в план-сметките да се закупуват/възлагат отделно за всеки от докторантите за 

всяка година поотделно, без да се обобщават, за да се осигурят условия за изпълнение на 

поставените задачи. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно възлагане, следва да 

се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния проект (етап от него). 

 26.3. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти 

и др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния научноизследователски проект, 

финансиран от „Фонд научни изследвания“, да се закупуват/възлагат отделно за всеки проект 

(етап от него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно 

възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния 

проект (етап от него). 

 26.4. Всички необходими материали, химикали, реактиви, лекарствени и 

диагностични продукти и др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния международен научноизследователски 

проект, да се закупуват/възлагат отделно за всеки от проектите (Проект „Еразъм” – „Здравен 

мениджмънт“; Проект „Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие  на 

човешкия мозък”, Европейски проект „Ново поколение в оценката на здравните технологии“ 

НТх, финансиран по програма Horizon 2020 на ЕС; Проект BG05M2OP001-1.001-0003 

„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни 

технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020” – партньорство с водеща организация БАН; проект 954776 FRESHER - 

H2020-MSCA-NIGHT-2020; проект НУКБПИ, BBMRIbg; ЕРАЗЪМ + КА 2 „Изграждане на 

инструменти и цели, касаещи медицинското (здравно) образование“ SPRING-4-MED; проект 

882247 – Src dimerization – H2020-MSCA-IF-2019, Мария Склодовска – Кюри ИС; проект 

COST и др. международни проекти) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на 

ЗОП за директно възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по 

ЗОП за конкретния проект. 

 28. АС приема за сведение информацията за проведените конкурси и избрани от 

Факултетните съвети преподаватели в МУ- София както следва: 

 

 28.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Доц. д-р Д. Златарева, 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 „Образна диагностика” в Катедра по образна 

диагностика на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Гл. ас. д-р Д. Тобова, 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 „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Гл. ас. д-р З. Цончев, 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 „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра 

по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Гл. ас. д-р А. Гатева, 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 „Ендокринология” в Катедра по вътрешни болести 

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Ас. д-р Я. Асьов, 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 „Ендокринология” в Катедра по вътрешни болести 

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Ас. д-р П. Хаджийски, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия 

на база СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“; 

 -. Ас. д-р С. Андреева, 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“; 

 - Д-р М. Илчева за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна медицина” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р П. Николова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. 

„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна медицина” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р М. Чернополска за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р Г. Попов за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

научната специалност „Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р М. Миткова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р С.Йозтюрк за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Хранене и диететика” в Катедра по кл. 

фармакология и терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р М.Ангелова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 



 - Д-р Е. Димитрова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

 - Д-р Е. Хаджиев, дм за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по 

сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

 - Д-р Н. Стоянов 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 медицина” в Катедра по обща медицина на 

база УМБАЛ „Св. Анна“; 

 - Д-р Л. Андреева 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 медицина” в Катедра по обща медицина на 

база УМБАЛ „Св. Анна“; 

 - Д-р Н. Мурадян 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 „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

 28.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Д-р К.  Христов за заемане на академичната длъжност „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“. 

 - Д-р С. Парушева за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област 

на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2 

Дентална медицина и научна специалност „Дентална, орална и лицево- челюстна хирургия“ 

за нуждите на Катедра „Дентална, орална и лицево- челюстна хирургия“. 

 

 28.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Доц. Е. Кожухарова, дбн 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 научна специалност 

„Фармацевтична ботаника“ за нуждите на катедра „Фармакогнозия“. 

 28.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 - Гл. ас. д-р Г. Ангов, дм за заемане на академичната длъжност „доцент”  на 0.50 

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

направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по 

кинезитерапия; 

 - Д-р Н. Левенти, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 

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

7.4. Обществено здраве и научна спецалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по оценка на здравните 

технологии; 

 - Д-р С. Визев за заемане на академичната длъжност „ асистент” на 0.50 длъжност  в 

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

7.4. Обществено здраве и научна специалност „Медицина на бедствените ситуации“ за 

нуждите на Катедрата по превантивна медицина; 



 - Д-р П. Ангелова за заемане на академичната длъжност „ асистент” на 0.50 

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

направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Медицина на бедствените 

ситуации“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина 

 29. АС утвърждава предложението на ФС на МФ за връчване на традиционните 

награди за значителни приноси в научноизследователската и преподавателска дейност за 

2020 г. на Медицински факултет / с парична награда по 1000 лв. на награден / както следва: 

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

научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки - Доц. д-р П. 

Гатева, дм– Катедра по фармакология и токсикология;  

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

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

Еленкова, дм – Катедра по ендокринология 

 29.3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ:  

- в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ - Д-р С. Станчев, дм, асистент в 

Катедра по   анатомия, хистология и ембриология; 

- в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ - Д-р Д. Кофинова, асистент в Катедра по  

педиатрия;  

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

научната и изследователската дейност – В. Кирков - VІ курс   

 30. АС разрешава да се намали процента на отчисленията, определени с Решение на 

АС от 26.02.2019 г. от всички реализирани приходи по § 24-04 по бюджетите на 

структурните звена за 2019 г. и 2020 г. от 15 % на 7.5 %.  

 31. АС утвърждава постъпилите предложения от ФОЗ, Филиал „Проф.д-р Ив. Митов“- 

Враца и Медицински колеж  „ Й. Филаретова“ за  удължаване на за КСК 2020/2021 г. както следва: 

31.1. ФОЗ - допълнителен прием в периода 01.09.2020 г. – 20.09.2020 г. 

  31.2. Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца: 

  Удължава се кандидат- студентската кампания за прием на студенти по  

  специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ от  

  20.07.2020 г. до 25.09.2020 г. 

 Кандидат - студентски изпит – тест на 28 и 29 септември  2020 г.   

         31.3. Медицински колеж „Й. Филаретова“- София: 

Допълнителен прием в периода 01.09.2020 г. – 20.09.2020 г. 

Дати за провеждане на изпит: 23 и 24.09.2020 г. 

32. АС разрешава  наднормативните часове на щатните преподаватели от Филиал „Проф.  

д-р  Ив. Митев“- Враца за уч. 219/ 2020 г. да бъдат изплатени през м. ноември 2020 г. поради 

намалените приходи и увеличени разходи в началото на 2020 г. 

33. АС предлага на ОС на МУ-София, проф. д-р Генчо Начев да бъде удостоен със званието: 

„Почетен председател на Общото събрание на МУ-София“. 
 


