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   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я    

ОТ ПРОТОКОЛ № 7  от  ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 25- 26.02.2021 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Доклада на Председателя на Контролния съвет при Медицински 

университет- София относно проверка на законосъобразността и резултатите от проведеното 

на 04.02.2021 г. тайно гласуване на Общото събрание на Фармацевтичен факултет при 

Медицински университет- София за избор на Декан на Фармацевтичен факултет за мандатен 

период 2021 -2025 г. 

2. По процедурата на тайно гласуване на делегатите на Общото събрание на 

Фармацевтичен факултет, МУ- София за избор на Декан, проведено на 04.02.2021 г. не са 

допуснати нарушения на ЗВО и Правилника за устройството и дейността на МУ- София.  

3. Изборът на проф. А. Златков, дф за Декан на Фармацевтичен факултет за периода 

2021–2025 г. е законосъобразен. 

4. АС утвърждава размера на таксите за прием и обучение на български и 

чуждестранни студенти и докторанти за уч. 2021/ 2022 г. както следва: 

 А./ Такса за кандидат- студентски изпит – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки 

следващ изпит / за два изпита – 100 лв. /   

 Такса за прием и обработка на документи при  

 кандидатстване без полагане на изпит- 35 лв. 

 

 Б./ Годишни  такси за обучение на ОКС Магистър:  

 Медицина-   І курс:    1000 лв. 

 Медицина – от ІІ до VІ курс   900 лв. 

 Дентална медицина        900 лв. 

            Фармация                  І курс     1000 лв. 

 Фармация:    от ІІ до V курс     900 лв. 

 

 „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“във Фармацевтичен факултет 

 Втора магистърска програма 3000 лв. 

 

  За ОКС Магистър /след бакалавър /  

- Кинезитерапия – редовно обучение  800 лв. 

- Професионално направление „Обществено здраве“:   

 - задочно обучение    1000 лв. 

 За ОКС Магистър /след бакалавър /  

 - професионално направление „Здравни грижи“:  

  - редовно обучение -     800 лв. 

 

 В./ Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър: 

 - Професионално направление Здравни грижи : 

 За Факултет по обществено здраве–         

 „Проф.д-р Ц. Воденичаров“   700 лв. 

 За Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца 700 лв. 

  - Професионално направление  Обществено здраве: 

                                                - редовно обучение         700 лв. 

 - задочно обучение          350 лв. 
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 Г./ Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър:  

 Професионално направление „Здравни грижи“ – І курс  750 лв. 

        ІІ и ІІІ курс 700 лв. 

 Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и  ЕИП: 

 А./ Такси за обучение на ОКС Магистър: 

 Медицина:                    на български език     7000 евро 

                             на английски език     8000 евро 

 Дентална медицина:    на български език    7000 евро 

        на английски език    8000 евро 

 Фармация:                     на български език    5000 евро 

                   на английски език    6000 евро. 

 Обществено здраве  на ОКС Магистър  / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:    

-   на български език       3000 евро; 

-   на  английски език    4000 евро 

Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър: 

- професионално  направление Обществено здраве - редовно и задочно  обучение                          

    - български език    3000 евро 

    - английски език   4000 евро 

 - в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение 

    - български език    3000 евро 

    - английски език     4000 евро 

 

 В./ Такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър в професионално 

направление Здравни грижи: 

 - български език     3000  евро. 

     

Годишни такси за обучение на Докторанти:  
 А./ Български докторанти  по Медицина, Дентална медицина:  

    - редовно обучение – 900 лв. 

    - задочно обучение – 450 лв;  

  

       Български докторанти  по Фармация  :  

    - редовно обучение – 1000 лв. 

    - задочно обучение –   500 лв;  

 

       Български докторанти  по Обществено здраве: 

    - редовно обучение – 1100 лв. 

    - задочно обучение –    550 лв;  

 

 Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина: 

 На български език –  редовно обучение -  7000 евро 

    - задочно обучение -  4500 евро 

 На английски език  -редовно обучение -   8000 евро 

    - задочно обучение -  5500 евро 

 В./ Чуждестранни докторанти по  Дентална медицина: 

 На български език:  

   - редовно обучение -   8300 евро,  

   - задочно обучение -   2800 евро. 

 На английски език- няма акредитирани докторски програми. 

 Г. / Чуждестранни докторанти по Фармация: 
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На български език:  

   - редовно обучение -   8000 евро,  

   - задочно обучение -   4500 евро. 

На английски език   

  -редовно обучение -   8000 евро 

   - задочно обучение -   4500 евро 

Д./ Чуждестранни докторанти по   направление Обществено здраве 

  На български език – задочно обучение -    3000 евро  

  На английски език  - задочно обучение -   4000  евро 

 

  Годишни такси за езиков курс:  

   -  на български език-  3700 евро; 

   -  на английски език- 4800 евро. 

  

 5. АС приема предложението на Факултет по дентална медицина, таксата за 

специализация по дентална медицина за всички специализиращи преподаватели ( асистенти и 

хабилитирани преподаватели ) на основен трудов договор и докторанти да бъде в размер на 

230 лв. като корекцията не се отнася за сумата, а за включване и на хабилитираните 

преподаватели в специализации.  

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

Медицински университет - София както следва: 

 6.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по УНГ  – двама главни 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 алергология  – трима асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Имунопатология и алергология” на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - За Катедра по анестезиология и интензивно лечение  – един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” на база 

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

 - За Катедра по медицинска микробиология  – един асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Микробиология”; 

 - 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 „Александровска“; 

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

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

един главен асистент и четирима асистенти на база СБАЛДБ „Проф. И. Митев“ и един 

главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

 6.2. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. д-р Ц.ВОДЕНИЧАРОВ“: 

 1. Едно място за „доцент“  в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

болести“ за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ за преподаването  по специалност 

„Лекарски асистент“.        
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 7. АС предлага да се удължи трудовия договор за  срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на проф. д-р Д. Младенов, дмн от Катедра по урология при МФ, чрез 

подписване на допълнително споразумение.  

 8. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст  на доц. д-р Р. Христова от Катедра по педиатрия, МФ, чрез подписване 

на допълнително споразумение.  

 9. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на проф. д-р Б. Слънчева, дм  от Катедра по акушерство и гинекология, 

МФ, чрез подписване на допълнително споразумение.  

10. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на проф. д-р З. Коларов, дмн  от Катедра по ревматология, 

МФ, чрез подписване на допълнително споразумение.  

 11. АС утвърждава  следните промени в Правилника за устройство  и дейността на 

Център по компетентност на здравни анализи към МУ- София: 

 11.1. В чл. 3, ал. 1 думата „спомагателна“ да отпадне от текста и разпоредбата да 

придобие следния вид: 

 Чл. 3. (1) Центърът е структура към МУ-София – Ректорат, на издръжка от 

собствени приходи. 

 11.2. В чл. 20 накрая се добавя следния текст „в случаите когато се възлага 

извършването на конкретна работа на лица, външни на МУ-София.“ и разпоредбата 

придобива следния вид: 

 Чл. 20 С лицата от състава на Центъра и с лицата, извършващи анализи, 

възложени от координатора на Центъра се сключват безсрочни допълнителни трудови 

договори, споразумения за възложената им работа или граждански договори, в случаите 

когато се възлага извършването на конкретна работа на лица, външни на МУ-София. 

 11.3. В чл. 21 следният текст „Приходите от постъпления на центъра се разпределят 

в съотношение 10% за издръжка на дейността, 20% за МУ – София, Ректорат и“  се заменя 

с „От приходите от постъпления на центъра се отчисляват 3% за МУ – София, Ректорат, 

а“ и разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 21. От приходите от постъпления на центъра се отчисляват 3% за МУ- 

София, Ректорат, а останалата част се разпределя между експерта, той и координатор 

с управленски функции, административното звено и лицата на безсрочни трудови 

договори, споразумения или граждански договори, по доклад на Координатора. 

 12. АС утвърждава предложенията за провеждане на Кандидат- студентска кампания за 

прием на български студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. като  пред вид епидемичната 

обстановка в страната и във връзка с  Писмо № 0211- 49/ 18.02.2021 г. от Министъра на 

образованието и науката се правят корекции в графика за провеждане на предварителните 

кандидат- студентски изпити в МУ- София  както следва:  

 12.1. За кандидат- студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и 

„Фармация” :  

 Предварителни кандидат –студентски изпити: 

 Прием на документи онлайн - от 01.04.02021 г. до 12.00 часа на 28.04.2021 г. 

 Конкурсен изпит по биология – 15.05.2021 г. 

 Конкурсен изпит по химия -       16.05.2021 г. 

 Редовни кандидат –студентски изпити: 
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 Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г. 

 Конкурсен изпит по химия -       04.07.2021 г. 

 

12.2. За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж 

„Й.Филаретова”-София: 

 Прием на документи онлайн –      от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г. 

 Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г. 

 Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г. 

 Изпит по моделиране – 20 юли 2021 г. 

 Идентификация – 21 юли 2021 г. 

 

     12.3. За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено 

здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ : 

 Прием на документи- от 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г. 

 

12.4. За Кандидат- студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца: 

     Предварителни кандидат –студентски изпити: 

 Прием на документи - от 01.03.02021 г. до 29.04.2021 г. 

 Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и 

Акушерка  и по биология – за специалност Лекарски асистент/ – 10 и 11.05.2021 г. 

                Редовни кандидат –студентски изпити: 

 Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г. 

 Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и 

Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент/ –27 и 28.07.2021 г. 

 

 13. АС утвърждава следния график за провеждане на прием чужди граждани за 

студенти в  Медицински университет – София  за уч. 2021/ 2022 г. 

 13.1. Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария: 

 13.1.1. Срок за прием на документи:  

 от 15.07.2021 г. до 08.09.2021 г.  
 13.1.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия-    

11.09.2021 г. / събота / 

 13.1.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит -   13 .09.2021 г.  

 Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, 

изпитът се счита за неиздържан. 

Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка! 

13.1.4. Класиране –    14.09.2021 г.  

 13.2. Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и 

Конфедерация Швейцария / трети страни /: 

 13.2.1. Прием на документи:  от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. 

 13.2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език-  

09.10.2021 г. само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 

07.09.2021 г. Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година в 

Департамент по езиково обучение и спорт / ДЕОС / към Медицински университет  - София  на 

английски език или на български език според желанието им. 

 13.2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит -   11.10.2021 г.  

 13.3. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език 

по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 25.10.2021 г.  

 Зимен семестър на уч. 2021/ 2022 г.:  25.10.2021 г.- 11.02.2022 г. 
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 13.4. Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани: 

 13.4.1.Такса за подаване на документи – 70 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 13.4.2. Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. 

Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 13.4.3. Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. 

Внася се в касата на ДЕОС. 

 Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели 

на ДЕОС. 

 13.4.4. Заплащане на преподавателите, които проверяват писмените работи - по   21.00  

лв. на прегледана работа от конкурсен изпит по английски език, биология и химия на 

кандидат- студент за всеки член от комисията.  

 13.5. Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически 

лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022. 

 14. АС утвърждава предложениeто  на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров” за започване на 

обучение на английски език на специалност „Управление на клинични изпитвания“, ОКС 

Магистър от професионално направление 7.4 Обществено здраве.  

 15. АС приема за сведение и утвърждава информацията за избрани преподаватели в 

Медицински университет - София както следва:  

15.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Д-р В. Тодоров е избран 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 научната специалност „Физиология на животните и 

човека” в Катедра по физиология. 

 - Гл. ас. д-р Г. Янков, дм е избран за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гръдна хирургия” в Катедра по белодробни болести 

на база МБАЛББ „Св. София“. 

 - Ас. д-р М. Христова, 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 „Нефрология” в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 - Ас. д-р Б. Василева, 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 „Нефрология” в Катедра по нефрология 

на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 15.2.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Маг. фарм. И. Стамболов е избран за „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 Катедрата по „Фармакогнозия“ на 

ФФ. 

 16. АС приема за сведение информация за избрани Ръководители на катедри в 

Медицински факултет както следва: 

 Доц. д-р М. Белитова, дм за Ръководител на Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение. 

 Доц. д-р Р. Димитров, дм за Ръководител на Катедра по АГ. 

 Проф. д-р Е. Кинова, дм за Ръководител на Катедра по спешна медицина 

17. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

,,Имунология“ от професионално направление 7.1. Медицина, в Област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по клинична имунология. 

 18. АС разреши да се създаде „Център за български и чуждестранни студенти”  към 
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МУ- София като специализирано спомагателно звено към Ректората на МУ-София, пряко 

подчинено на Ректора. 

18.1. Структурата на Центъра се състои от ръководител и до 2 щатни експертни 

длъжности за административното и техническо обезпечаване на дейността на звеното. 

18.2. Дейността на Центъра за български и чуждестранни студенти се състои в 

следното: 

- Подпомагане на адаптацията и социализирането на българските и чуждестранните 

студенти в общността на МУ-София; 

- Запознаване на българските и чуждестранните студенти с правата и задълженията им, 

съгласно Правилника за организация и провеждането на учебната година на МУ-

София; 

- Координиране и подпомагане на настаняването на българските и чуждестранните 

студенти в База СОССБОС на МУ-София; 

- Координиране и подпомагане на дейността на Студентския съвет на МУ-София, както 

и на останалите студентски сдружения и организации; 

- Координиране и медиация при евентуално възникнали проблеми в хода на учебния 

процес, както на българските, така и на отделните диаспори от чуждестранни студенти; 

- Съдействие в проучването на студентското мнение сред българските и чуждестранните 

студенти в МУ-София и организационно съдействие при ежегодното анкетно 

проучване във връзка с рейтинговата класация на висшите училища в Р България; 

- Провеждане на срещи и консултации с българските и чуждестранните студенти на 

територията на МУ-София; 

- Подпомагане на българските и чуждестранните студенти при  участие в различни 

стажантски програми; 

19. Във връзка с Писмо № 0421-159/16.12.2020г. на МОН и решение на Разширен 

ректорско-декански съвет / Протокол № 4/25.01.2021 г. / и решение на Ректорски съвет   

/Протокол № 5/22.02.2021г. / за необходимостта от своевременно акредитиране на 

професионални направления, по които МУ-София провежда обучение, съответно по които 

открива конкурси за заемане на академични длъжности „гл. асистент“, „доцент“ и „професор“ 

Академичния съвет реши:  

      19.1. Временно да се преустанови обявяването на конкурси за заемане на академични 

длъжности „гл. асистент“, „доцент“ и „професор“ по професионални направления или 

специалности от регулираните професии, по които МУ-София няма акредитация. 

 19.2. Да се предприемат необходимите действия за стартиране на процедури по 

акредитация на професионални направления или специалности от регулираните професии, по 

които МУ-София няма акредитация, но има необходимост да провежда обучение, съответно 

да развива академичния си състав, чрез обявяване и провеждане на конкурси за заемане на 

академични длъжности в съответните професионални направления. 

 20. АС  утвърждава предложението на ФС на МФ за избора на проф. д-р Е. Гачев, дм за 

ръководител на сектор „Клинична фармакология и терапевтика“ на цял щат в Катедра по 

фармакология и токсикология. 

АС разреши да се направят  вътрешнокомпенсирани  промени  по плана за разходите и 

Собствения   Бюджет на Медицински факултет – Деканат за 2021 г. във връзка с, корекционно 

писмо вх.№ 797 / 04.02.2021 г. както следва: 

В НАМАЛЕНИЕ                                                 ДЕЙНОСТ  162 

§ 10-00 – Издръжка -                                                                           96 623 лв. 

- 10-14 Учебни и научноизследователски разходи                                           83 637  лв. 
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- 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина                                               12 986  лв. 

 

В УВЕЛИЧЕННИЕ                                             ДЕЙНОСТ  162 

§ 01-00 – Заплати и възнаграждения на персонал нает  

                по трудови и служебни правоотношения                            68 297 лв. 

            

В т.ч. 

 - 01-01-Заплати и възнаграждения на персонал нает по  

             трудови възнаграждения                                                                    68 297 лв. 

§ 02-00 – Други възнаграждения                                                                             10 711 лв.   

                                          

В т.ч. 

 - 02-02-Др.възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови  

              правоотношения                                                                                              10 711 лв.                           

 § 05-00 – Осигурителни вноски   -                                                              10 170 лв. 

В т.ч. 

 - 05-51- Осигурителни вноски-ДОО                                                                          6 010 лв. 

 - 05-60-   ЗОВ                                                                                                                2 627 лв. 

 - 05-80-  Вноски за ДЗПО                                                                                            1 533 лв.   

§ 10-00 – Издръжка -                                                                                         7 445 лв. 

    
-   10-20 Разходи за външни услуги                                                                             6 725 лв.   

-   10-30 Разходи за текущ ремонт                                                                                  720 лв.   

  

 22. АС приема Уведомително писмо от В. Кирков- Председател на Студентски съвет 

във връзка с приключване на мандата на Студентски съвет и разрешава да бъде удължен 

мандата на настоящото ръководство на Студентски съвет до провеждането на избор на ново 

ръководство като  изборът следва да бъде проведен при първа възможност и при пълно 

съобразяване с въвеждането на измененията на противоепидемичните мерки. 

 

 

 

 

        РЕКТОР: 

         АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 


