
   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 от ПРОТОКОЛ № 5 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ  

             НА  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  от 11.01.2021 г. 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ  СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

 1. Да се извърши увеличение на ОРЗ на всички служители и преподаватели от 

структурните звена на МУ – София с 10 %, считано от 01.01.2021 г. в рамките на бюджета за 

2021 г. по звена и за МУ – София. 

 2. Да бъдат извършени необходимите актуализации  в ОВПРЗ на МУ – София, както и 

във ВПРЗ на отделните структурни звена. 

3. С оглед на осигуряване на необходимите средства за строеж на нова сграда на 

Медицински университет – София да бъдат отчислени 15 на сто от приходите от продажби 

на услуги, стоки и продукция на структурните звена, с изключение на Развойно техническа 

база, ПБ Китен, СОССБОС, Централна медицинска библиотека, Медицински колеж „Й. 

Филаретова”, Факултет по обществено здраве „ Проф.д-р Ц. Воденичаров“ и Филиал „проф. 

Ив. Митев” – Враца. 

 Всички останали звена следва да направят отчисленията най-късно до 15.02.2021 г. 

 4. Във връзка с предстоящата Кандидат- студентска кампания за прием на студенти по 

специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2021/ 2022 г. и 

продължаващата епидемична обстановка в страната Академичният съвет реши: 

 4.1. Да се проведат предварителни конкурсни изпити по биология на 17.04.2021 г. и по 

химия  на 18.04.2021 г. и редовни конкурсни изпити по биология – на 03.07.2021 г. и по 

химия на 04.07. 2021 г. 

 4.2. Приемът на документи да се извърши изцяло он- лайн както за предварителните, 

така и за редовните изпити. 

 4.3. Запазва се времетраенето на изпитите по биология и химия в рамките на по два 

астрономически часа. 

 4.4. За кандидат-студентския изпит по биология: 

 - няма да  се правят промени в програмата за кандидат- студентския  изпит и 

формулировката на тематичните единици.  

 - на изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици  

/ два въпроса /.  

 - във всяка комбинация ще има един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми 

или 10-ти клас. 

 - въпросите ще бъдат комбинирани по два така, че да бъдат балансирани по трудност. 

Няма да се комбинират два твърде кратки или два твърде дълги въпроса, за да е възможно 

всички комбинации да бъдат развити в рамките на два часа. 

 - всички въпроси от програмата ще бъдат включени в комбинации.  

 4.5. Кандидат-студентският изпит по химия обхваща материал, изучаван в гимназиите 

и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически 

задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от 

които една включва материал от обща и неорганична химия и една - съответно материал от 

органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със 

съответните химически формули и реакции.  

 4.6. АС възлага на Ръководителят на Катедрата по биология при Медицински 

факултет и на Председателя на комисията по химия от Фармацевтичен факултет да изпратят 

в срок до  



31 март 2021 г.  предложения за промени в програмите по биология и химия за конкурсните 

изпити от уч. 2022/ 2023 г. под формата на тест. 

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

София както следва: 

 5.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по медицинска физика и биофизика – един доцент в област на 

висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално 

направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност „Биофизика”; 

 - За Катедра по епидемиология и хигиена – един главен асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология”; 

 - За Катедра по педиатрия – един доцент на база СБАЛО “Проф. Б. Бойчев“,  един 

главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и двама асистенти на база 

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Педиатрия” :  
 5.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - За Катедра „Пародонтология“- едно място за главен асистент в област на 

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

Дентална медицина.   

 5.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров”: 

 5.3.1. За нуждите на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ - Враца: 

 - две места за „преподавател“ по практика за преподаването в специалност 

„Медицинска сестра“ – за нуждите на Катедра „Здравни грижи“; 

 - едно място за „преподавател“ по практика за преподаването в специалност 

„Лекарски асистент“ – за нуждите на Катедра „Здравни грижи“. 

 5.3.2. 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, научна специалност „ Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за преподаване на 

студентите от специалност „Медицинска козметика“ – ОКС „магистър“ 

5.3.3. За нуждите на катедрата по Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ: 
- Едно място за „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност  

„ Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

 6. АС приема  Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 7.5. ,,Здравни грижи“ в област на висшето образование 7. ,,Здравеопазване и 

спорт“ със специалности от нерегулираните професии ,,Медицинска козметика“ и 

,,Парамедик“, на образователно-квалификационна степен ,,професионален бакалавър“, 

редовна форма на обучение в Медицински колеж ,,Йорданка Филаретова“ при МУ-София.  

 7. АС утвърждава Правила за разпределяне на средствата между структурните звена 

на МУ-София по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ както следва: 

 7.1. Сумата за разпределение, определена за МУ-София за 2021 г. е в размер на  

601 625,00 лв. 

 7.2. Разпределението на средствата между структурните звена на МУ-София се 

извършва въз основа на процентно съотношение, изчислено на базата на броя на научните 

публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг 

(SCOPUS) за 2019 г. (Показател 1), броя на действащите докторанти за 2019 г., към 



08.01.2021 г. (Показател 2) и броя на придобилите научна степен „доктор“ за периода 2015-

2020 г. (Показател 3), както следва: 
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Размер на 

средствата 

 

 

Медицински факултет 

 

331 204 320 58,64 352788,01 

 

 

Факултет по дентална медицина 

 

49 15 42 6,74 40526,87 

 

 

Фармацевтичен факултет 

 

 

167 22 40 13,51 81288,90 

 

Факултет по обществено здраве  

(вкл. и МК „Й. Филаретова“; 

Филиал "Проф. Иван Митев"-гр. 

Враца и ДЕОС) 

92 73 139 21,11 127021,22 

 Общо за МУ-София: 639 314 541 100,00 601625,00 

  
 7.3. Деканите на факултетите на МУ-София в срок до 3 /три/ работни дни от приемане 

на настоящите правила следва със заповед да определят комисия към съответния факултет за 

изпълнение на следните задачи: 

- разработване на механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които 

ще участват по програмата „Млади учени и постдокторанти“.  

- определяне броя и размерите на възнагражденията за младите учени и 

постдокторантите.   

 7.4. Задължително в състава на комисиите трябва да бъдат включени и представители 

на младите учени и постдокторантите. 

 7.5. Определените критерии за подбор следва да съответстват на целите и 

насочеността на програмата.  

 7.6. Броят и размерът на възнагражденията  трябва да се определят въз основа на 

размера на средствата за съответния факултет и допустимите рамки за размера на 

съответното единично възнаграждение посочени в Приложение 11 ННП „Млади учени и 

постдокторанти“. 

 7.7. Одобрените кандидати по тази програма не могат да получават допълнителни 

възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално 

финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми и обратното – лица, които 

получават допълнително финансиране по други програми не могат да кандидатстват по 

настоящата. 



 7.8. В срок до 10 /десет/ работни дни от датата на съответната заповед по т. 3, 

решенията на комисиите следва да се изготвят и представят в деловодството на Ректората за 

съгласуване с отдел „Наука и акредитация“ и одобрение от Академичния съвет на МУ-

София. 

 7.9. Като неразделна част към настоящите Правила следва да се спазват Указанията на 

МОН за изпълнение на Програмата (писмо с наш Вх. № 520/23.01.2020 г.). 

 8. АС присъжда наградата „Златен Гален“ и парична награда по 1500 лв. /хиляда и 

петстотин лева / от завещанието на д-р Андрей Георгиев  на дипломантките  от  

Фармацевтичен факултет Н. Янакиева и К. Наков – от Република Сърбия,  завършили с 

пълно отличие от курса на обучение и от държавните изпити на Випуск 2020 г. 

 9. Разрешава да се отпусне парична награда в размер на 1000 лв. / хиляда лева / от 

завещанието  на д-р Андрей Георгиев  на дипломанта от  ФОЗ   Р. Патеев – специалност 

„Лекарски асистент“ на ОКС Бакалавър, завършил с пълно отличие от курса на обучение и 

от държавните изпити на Випуск 2020 г. 
 10. АС приема Отчет за изразходваните средства от завещанието  на д-р Андрей 

Георгиев  за 2020 г. в размер на  180000 лв. за награди на отличените в Конкурса за 

архитектурен проект на Учебно- административната сграда на Ректората и 19800 лв. – за 

награди на завършили с пълно отличие дипломанти. 

 11. АС разрешава да се отпусне финансов стимул за положен  доброволчески труд на 

Христо Красимиров Христов- студент по медицина, II к. в МУ – София, фак. № 39040 по 

сериозни семейни причини. 

12. Да се допълни „Методика за предоставяне на финансови стимули на доброволци“ 

по отношение на студенти І или ІІ курс към Медицински факултет /съответно другите 

включени в методиката факултети / като се допуска прилагане на изключения предвид 

уважителни причини. 

 13. АС приема за сведение информацията за одобрени асистенти и хабилитирани лица 

в МУ- София както следва: 

 13.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Ас. д-р К. Нейкова, дм е одобрен 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 Н.Авакумова, дбф е одобрена за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната 

специалност „Биофизика” в Катедра по мед. физика и биофизика. 

 - Д-р С. Скелина, дм е одобрена 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 „Неврология” в Катедра по неврология 

на база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р И. Димитрова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в Катедра по 

ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

 - Д-р А. Нанкова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в Катедра по ендокринология на 

база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

 - Д-р Д. Маслинкова е одобрена  за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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



7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” в Катедра по психиатрия и мед. 

психология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р Д. Симеонова е одобрена за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” в Катедра по психиатрия и мед. 

психология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р Р. Филев е одобрен за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология” в Катедра по вътрешни болести на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р В. Тодоров, дм е одобрен 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 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 - А. Златарска е одобрена  за заемане на академичната длъжност „асистент” 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” в Катедра по физиология. 

 

 13.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Гл. ас. З. Миткова, дф е  одобрена за заемане на академичната длъжност „доцент”в 

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

7.3. Фармация и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за 

нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ при Фармацевтичен 

факултет. 

 - Гл. ас. К. Ташков, дф е одобрен за заемане на академичната длъжност „доцент”в 

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

7.3. Фармация и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за 

нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ при Фармацевтичен 

факултет. 

 

 13.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров”: 

 - Доц. Ц. Готова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „професор“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4 

Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” за нуждите на  Катедрата по Икономика на здравеопазването на ФОЗ.  

 - Доц. П. Добрилова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност 

„професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ - Враца при 

МУ-София.  

 - Ас. д-р Н. Джафер, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4 

Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията ” за нуждите на  Катедрата по Здравна политика и  мениджмънт на ФОЗ.  

 -. Гл.ас. А. Димитрова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията ” за нуждите на  Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ.  



 - Гл. ас. д-р Л.Христова, дм  за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4 

Обществено здраве и специалност „Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др./ ” за нуждите на  Катедрата по Трудова медицина на ФОЗ. 

 - Ас. М.Лазарова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията ” за нуждите на  Катедрата по Икономика на 

здравеопазването на ФОЗ. 

 - Ас. К. Богданова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията ” за нуждите на  Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ. 

 - Ас. Й. Симеонова, дм е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията ” за нуждите на  Катедрата по Социална медицина на ФОЗ. 

 - Ас. П. Хинкова, доктор е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 1. „Педагогически науки“, по професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по…” и научна специалност „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка / вкл. Методика на лечебната 

физкултура” за нуждите на ДЕОС към МУ – София. 

 - Ас. А. Атанасова, доктор е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално 

направление 2.1 Филология,  специалност „Български език” - за преподаването на български 

език на чуждестранни студенти  за нуждите на ДЕОС към МУ – София. 

 - Ас. Б. Петкова, доктор е одобрена за заемане на академичната длъжност „гл. 

асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално 

направление 2.1 Филология,  специалност „Германски езици/ английски език/”  за нуждите 

на ДЕОС към МУ – София. 

 14. АС приема за сведение информацията за избран Ръководител на Катедрата по 

Обща и клинична патология в Медицински факултет – Доц. д-р В. Тодорова, дм. 

 15. АС одобрява предложението на  Столична община за оказване на съдействие за 

насочване на студенти и кадри на МУ- София за работа  и подкрепа на екипите в социалните 

заведения. 

 

 

  

 

 

        РЕКТОР: 

        АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 


