
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ  № 8  от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА   

   МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

от 30.03.2021 г. 
 
 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 1. Приема разработената Методика по чл.90, ал. 5 и на разпределението по чл.90, ал. 

6 от Закона  за висшето образование на Бюджета на МУ- София за 2021 г. и приложените 

Таблици, с оглед утвърждаване на разпределението на получените приходи от такси за 

обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, както и 

утвърждаване на минималните базови бюджети съобразно участието на преподавателите в 

изпълнението на учебния план по съответните професионални направления и по структурни 

звена в състава на МУ- София, в съответствие с Доклад от работна комисия, назначена със 

Заповед на Ректора No РК-36- 515/04.03.2021 г. както за Университета като цяло, така и по 

отделните структури като задължава Ръководител Отдел ФЧР, т.и гл. счетоводител да  

запознае  и съгласува  разпределението на средствата с ръководителите на факултетите.  

 2. Утвърждава следната процедура за финансиране на специализирани публикации в 

референтни издания на МУ- София: 

 2.1. Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на 

заседание на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, 

създадена със Заповед на Ректора. 

 2.2. Комисията под председателството на Зам. ректор по НА разглежда заявлението, 

адресирано до председателя й. 

 2.3. За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от 

състава на МУ- София: 

 Докторанти- редовни и задочни, които към датата на подаване на заявление 

не са отчислени с право на защита; 

 Асистенти, защитили дисертация и в процедура за главен асистент. 

 2.4. Финансирането става едновременно за всяка една от категориите, като са 

спазени следните изисквания: 

 Заявителят е първи автор; 

 В статията е посочен МУ- София като месторабота, като фактурата за 

плащането е на името на МУ- София с данните на съответния факултет. 

Процедурата за финансирането на докторантите се реализира приоритетно в 

рамките на средства по собствените бюджети на съответните факултети за 

съответната бюджетна година, гласувани от АС в рамките на самостоятелния 

бюджет на МУ- София. 

 Списанието, в което ще се публикува статията е с импакт фактор по Journal 

Citation Reports на  Clarivate Analiytics; 

 Към заявлението е приложена официална бележка, удостоверяваща 

приемането й за публикуване. 

 2.5. Финансирането е в размер на до 3000.00 лв., като ако статията не се публикува 

или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от 

лицето заявител, включително таксите за банково обслужване. 

3. АС  утвърждава номинациите на основните структурни звена за носители на 

наградните знаци на МУ-София по случай „Международния ден на здравето“ и Празника 

на научноизследователската и преподавателска дейност както следва: 



3.1. Почетен знак “AESCULAPIUS”- за принос в развитието на българската 

медицина през изминалата 2020 година на 

 Проф. д-р З. Каменов, дмн 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“  

Професионално направление 7.1. Медицина  

Научно направление „Медико-клинично“ 

Месторабота: Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при 

Медицински университет-София. 

 

3.2. Награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската, 

научната, и експертна дейности през изминалата 2020 година, както следва: 

3.2.1. В медико-клинична  област на  Доц. д-р Ш. Спасова, дмн 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“  

Професионално направление 7.1. „Медицина“  

Месторабота: Катедра по неврология на Медицински факултет при Медицински 

университет-София. 

  

3.2.2. В медико-биологична област на  Доц. д-р Р. Николов, дм 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.1. „Медицина“ 

Месторабота: Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет 

при Медицински университет-София. 

 

 3.2.3. В медико-социална област на  Проф. З. Савова, дм 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ 

Месторабота: Катедра по медицинска педагогика на Факултет по обществено 

здраве при Медицински университет-София. 

  

 4. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента – за ОСОБЕНИ заслуги за 

функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална 

реализация  както следва: 

 4.1. Гл. ас. В. Узунов, дм 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.1. „Медицина“ 

Месторабота: Катедра по биология на Медицински факултет при Медицински 

университет-София. 

 

 4.2. Проф. д-р Л. Гургуриева, дмн 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.2 „Дентална медицина“ 

Месторабота: Катедра по ортодонтия на Факултет по дентална медицина при 

Медицински университет-София. 

 

 4.3. Проф. Г. Чанева, дм 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ 

Месторабота: Катедра по здравни грижи на Факултет по обществено здраве при 

Медицински университет-София. 



 5. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет – за ОСОБЕНИ 

заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята 

професионална реализация: 

 5.1. Проф. д-р П. Переновска, дмн 

Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.1. „Медицина“ 

Месторабота: Катедра по педиатрия на Медицински факултет при Медицински 

университет-София. 

  5.2. Проф. д-р Т. Черкезов, дм  
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 

Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ 

Месторабота: Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по 

обществено здраве при Медицински университет-София. 

 6. АС разрешава  обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет – София както следва : 
 6.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология: 

  – двама асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Лъчелечение” на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“,  

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

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

онкология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и  

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

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

медицина” на база УМБАЛ „Александровска“ . 
 За Катедра по психиатрия и медицинска психология: 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” на база 

УМБАЛНП„Св. Наум“ и  

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

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

психология” на база УМБАЛ „Александровска“. 

 За Катедра по спешна медицина: 

   – един доцент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

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

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

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

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

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

всички на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“  . 

 За Катедрата по АГ  –  един професор в област на висшето образование  

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

специалност „Акушерство и гинекология” на база СБАЛАГ„Майчин дом“. 

 За Катедра по офталмология  – един доцент и един асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Офталмология” на база  УМБАЛ „Александровска“. 

 За Катедра по гастроентерология  – един професор и двама главни асистенти в 

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



направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” на база   

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

 6.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 За Катедра „Протетична дентална медицина“ - 3 места за „Доцент“ в област на 

висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.2. 

Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“. 
 

 6.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 За Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ - едно място за  

Професор в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Токсикология“. 

Кандидатите да притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ” по 

професионалното направление на преподаваната дисциплина. 

 
 6.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. 

ВОДЕНИЧАРОВ“: 

 За Катедра „Превантивна медицина“- едно място за „асистент“ в Област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. 

Обществено здраве  и научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“.  

 

 7. АС  приема „Доклад- самооценка“  и Доклад за изпълнение на препоръките за 

програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Управление на 

здравните грижи“ по професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт  за ОКС „Бакалавър“ и  ОКС „Магистър“, 

редовна и задочна форма на обучение  във ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров“. 

 8. АС утвърждава график за провеждане на кандидат- студентски изпити за учeбната 

2021/ 2022 г. във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ както следва: 

 8.1. За специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Обществено здраве и 

здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ - писмен изпит (тест по Етика) на 10.07.2021г. 

от 10.00 ч.  
 8.2. За специалностите: „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ 

- писмен изпит (тест по Биология) на 10.07.2021г. от 14.00 ч.  

 8.3. За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“- писмен 

изпит (тест по Социална медицина и здравен мениджмънт) на 15.07.2021г. от 10.00 ч.  

 9. АС разрешава изплащане на еднократно възнаграждение под формата на бонуси 

във връзка със 7 април -  Международния ден на здравето в размер по 500 лв. на 

служителите и преподавателите  в МУ – София на основен трудов договор,  в Катедрата по 

здравни грижи на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“ и за клиничните преподаватели на 0,25 

длъжност от Медицински факултет, които са на допълнителен трудов договор с Ректора – 

по 500 лв..  

МОТИВИ: В съответствие с чл. 51, ал. 2, т. I, т.1 от Колективния трудов договор, 

подписан на 05.12.2019 г.  и е регламентирано  с чл.19, Раздел І, ал.(1) и ал.(2) от ОВПРЗ на 

МУ – София от 01.01.2021 г.   

 10. Във връзка с постъпило предложение от МОН за намаляване на приема на 

студенти по държавна поръчка за уч. 2021/ 2022 г. Ректорско- деканския съвет / Протокол 

№ 5 от 29.03.2021 г. /  и Академичния съвет решиха: 

 10.1. АС настоява  за утвърждаване на предложените от Медицински университет- 

София бройки за прием на студенти за уч. 2021/ 2022 г. по държавна поръчка по 



специалностите от регулираните професии Медицина,  Дентална медицина и Фармация, 

както и от професионално направление  Обществено здраве. 

 10.2. Допуска се до 10 %  от приема на студенти за обучение срещу заплащане  / по 

чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО / в специалност Медицина да се извършва по новата Наредба за 

условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със 

сключени договори с работодател./ ПМС № 12/ 20.01.2021 г. / 

 11. АС разрешава да бъдат наградени с парични награди в размер по 1000 / хиляда / 

лева от бюджета на Студентски шест дипломанти от Випуск 2020 г. на Фармацевтичен 

факултет за отличен успех и постигнати успехи в науката с публикации, постери, 

презентации както следва: 

 Т. Голийков 

 И. Панкова 

 Л. Събинова 

 А. Артъкова 

 А. Витанова 

 Й. Вутова 

 

 12. АС приема за сведение информацията за избрани преподаватели в МУ- София 

както следва: 

 12.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Ас. д-р Е. Пирнарева, дм е избрана 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“. 

 - Ас. д-р В. Карамфилова, дм,  е избрана 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 „Вътрешни болести” 

в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р Ж. Митев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 - Д-р Д. Димова е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” 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“. 

 - Д-р М. Белянова е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” 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“. 

 - Д-р Е. Михайлова е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” 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 „Св. Екатерина“. 

 - Д-р И. Иванов е избран 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“. 

 -  Д-р К. Пападакис е избран 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” в Катедра по 

патофизиология. 

 - Д. Пенчева, дб е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” на 0.5 

щатно място 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. 

 - Д.Йорданова, дб е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” 0.5 

щатно място 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. 

 -  Д-р А. Градев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” в Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология. 

 - Д-р Й. Тивчева е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” 

в Катедра по анатомия, хистология и ембриология. 

 

     12.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:  
       - Ас. Я. Зарев е избран за заемане на академичната длъжност „главен 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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


