
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ ПРОТОКОЛ   №  9  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
от 27- 28.04.2021 г. 

 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
    1. Утвърждава     класиранията и подходите за финансиране на изследователските 
проекти от конкурсите на МУ–София “Грант-2021” - базирани в звената на МУ-
София (Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен 
факултет, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” 
– София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца) и базирани в Университетските 
болници, сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и 
специализанти и провеждане на научноизследователска дейност и “Млад 
изследовател-2021”. 
    2. АС утвърждава оценъчните критерии за финансиране на изследователските 
проекти чрез конкурсите на МУ-София както следва: 

• “Грант-2021” за звената на МУ-София – финансират се всички проекти с 
оценка  
20 - 15 вкл. точки.  

• “Грант-2021” за Университетски болници, сключили Договор с МУ - София за 
обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на 
научноизследователска дейност – финансират се всички проекти с оценка 20 - 
17 вкл. точки.  

• “Млад изследовател-2021” - финансират се всички проекти с оценки 19 - 14 
точки по основни критерии и 11 - 7 точки по допълнителни критерии вкл.  

    3. АС утвърждава технологията  на финансиране – Финасирането се извършва на 
база максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на бюджетните 
средства и оценката на проектите. Взети са в предвид и препоръките на рецензентите, 
както и редукции от страна на финансово счетоводен отдел, както следва: 
    3.1. Конкурс „Грант – 2021” с базова организация звената на МУ – София: 

• в размер до 10 000,00 лв. - 19 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 
оценка 20 точки; 

• в размер до 8 000,00 лв. - 8 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 
оценка 19 точки; 

• в размер до 6 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателна 
оценка 18 точки; 

• в размер до 4 000,00 лв. - 5 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 
оценка 17 точки. 

• в размер до 2 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателна 
оценка 15 точки. 

    3.2. Конкурс „Грант – 2021” с базова организация Университетски болници 
сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти 
и провеждане на научноизследователска дейност: 

• финансиране в размер до 10 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с 
окончателна оценка 20 точки; 

• финансиране в размер до 8 000,00 лв. - 7 бр. изследователски проекти, приети с 
окончателна оценка 19 точки; 

• финансиране в размер до 6 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с 
окончателна оценка 18 точки; 



• финансиране в размер до 4 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 
окончателна оценка 17 точки. 

    3.3. Конкурс „Млад изследовател – 2021” за докторанти на МУ-София след 
извършване на вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от АС 
бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за 
научноизследователска дейност за 2021 г.: В точка 1.1.1. „Проекти за научни 
изследвания в областите на науката, в които ДВУ подготвя студенти и докторанти” - да 
се намали с 3 262,17 лв. планираната сума за сключване на договори по конкурса 
„Грант’2021” (звена на МУ – София) и се увеличи със същата сума планираната за 
сключване на договори по конкурса „Млад изследовател’2021”.; В точка 1.1.4 
„Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми“ - да се намали с 
395,57 лв. планираната сума в подточка 1 за организиране на тържествената церемония 
по повод Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – 
София – 7 април 2021 г. и се увеличи със същата сума планираната за сключване на 
договори по конкурса „Млад изследовател’2021”: 

• в размер до 10 000,00 лв. - 6 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 
оценки 19 т. по основните критерии и 11 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 8 000,00 лв. - 4 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 
оценки 19 т. по основните критерии и 10 т. по допълнителните критерии 

• в размер до 6 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 
оценки 19 т. по основните критерии и 9 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 4 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 
оценки 18 т. по основните критерии и 11 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 3 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни 
оценки 18 т. по основните критерии и 10 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 2 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни 
оценки 17 т. по основните критерии и 8 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 1 500,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни 
оценки 16 т. по основните критерии и 9 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 1 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни 
оценки 15 т. по основните критерии и 10 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 1 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 
оценки 15 т. по основните критерии и 9 т. по допълнителните критерии; 

• в размер до 1 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни 
оценки 14 т. по основните критерии и 7 т. по допълнителните критерии. 

 
    4. АС разрешава обявяването на следните конкурси: 
    4.1. Конкурс “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-
София – 2021” за финансиране на изследователски проекти със средства от 
бюджетната субсидия за 2021 г. 

4.2. Конкурс “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати 
високи постижения - 2021” за финансиране на изследователски проекти със средства 
от бюджетната субсидия за 2021 г. 

4.3. Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 07.06.2021 г. 
5. АС разрешава изплащане със заплатите за месец май 2021 г. на еднократно 

допълнително възнаграждение „Великденска добавка“ в  максимален размер от  100 % 
от брутната работна заплата на служителите / вкл. клиничните преподаватели от 
Медицински  факултет, преподавателите от Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „Проф. 
д-р Ц. Воденичаров“ и служителите по ПМС 66/1996 г./ 



Същото е в съответствие с т. ІІ от чл. 51, ал. 2 от Колективния трудов договор, 
подписан на 05.12.2019 г.  и е регламентирано и с чл.19, Раздел ІI от ОВПРЗ на МУ – 
София от 01.01.2021 г.  

6.  АС разрешава обявяването на  конкурси за асистенти и хабилитирани лица 
в МУ- София както следва: 
    6.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
    6.1.1. За Катедра по фармакология и токсикология – един асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 
химиотерапия); 
    6.1.2. За Катедра по ортопедия и травматология – един асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология“ на база 
УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 
    6.1.3. За Катедра по нефрология – двама асистенти в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология“: един - на база 
УМБАЛ„Александровска“ и един – на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 
    6.1.4. За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – един 
професор и 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 
„Сърдечно-съдова хирургия“ на база УМБАЛ„Св. Екатерина“; 
    6.1.5. За Катедра по епидемиология и хигиена – един асистент / на длъжност 0.25/ 
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология“ за нуждите на 
сектор „Епидемиология“. 
    6.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
    6.2.1. За Катедра „Ортодонтия“ -  конкурс за заемане на академичната длъжност 
„асистент“ – 3 места в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт,  по 
професионално направление: 7.2. Дентална медицина.  
    6.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ ПРОФ.Д-Р Ц. 
ВОДЕНИЧАРОВ“ 
    За Катедрата по медицинска педагогика: 
    6.3.1. Едно място за  „Професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност  
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“; 
    6.3.2. Едно място за „Доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност  
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 
    7. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р Ю. Няголов, дм от  Катедра по 
физиология, на МФ  като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за три 
години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 
споразумение. 
    8. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Е. Воденичаров, дм  от Катедра по 
епидемиология и хигиена, МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 
подписване на допълнително споразумение. 



    9. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Д. Свинаров, дмн  от Катедра по 
клинична лаборатория, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване 
на допълнително споразумение. 
    10. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р О. Стоянов, дм, Катедра по УНГ болести 
на МФ  като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за три години на 
основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 
    11. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р Д. Конов, дм от  Катедра по УНГ болести 
на МФ като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за три години на 
основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 
    12. АС не предлага да се удължи трудовия договор за срок от две години след 
навършване на пенсионна възраст  на проф. д-р Н. Лазаров, дмн  от Катедра по 
анатомия, хистология и ембриология на МФ. 
    13. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на проф. д-р Т.Червенякова, дмн  от Катедра по 
инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на  МФ  на основание 
чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 
    14. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на проф. д-р Д. Костадинов, дм  от Катедра по 
белодробни болести на МФ като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за 
три години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 
споразумение 
    15. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р Е. Попова, дм от Катедра по физиология/ 
на МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 
споразумение. 
    16. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на проф. д-р З. Спасова, дм  от Катедра по 
вътрешни болести на МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 
допълнително споразумение. 
    17. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р К. Рибагина, дм от Катедра по Общо 
дентално здраве на ФДМ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 
допълнително споразумение. 
    18. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на проф. И. Йонкова, дфн от Катедра 
„Фармакогнозия“ при Фармацевтичен факултет като трудовият договор се измени от 
безсрочен в срочен за три години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 
подписване на допълнително споразумение 
    19. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на проф. П. Георгиева, дм, от Катедра „Медицинска 
педагогика“ при ФОЗ „ Проф. д-р Ц. Воденичаров” като трудовият договор се измени 
от безсрочен в срочен за три години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 
подписване на допълнително споразумение 
    20. АС избира за член на Съвет на настоятелите на Медицински университет – София 
от квотата на Студентски съвет на основание чл. 35а от ЗВО Л. Борисова- студентка в 
специалност Медицина, Председател на Студентски съвет. 



    21. АС утвърждава правила за прехвърляне на български и чуждестранни студенти – 
граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет - София от други 
Висши медицински училища в България или от чужбина както следва:. 
    21.1.Общи изисквания 
    1. Всички студенти, които желаят да се прехвърлят в Медицински университет -
София от друго ВУ в България или чужбина, трябва да са завършили успешно най-
малко една учебна година. 
    2. При заявено желание за прехвърляне в МУ- София, кандидатите представят в  
Учебен отдел на Ректората следните задължителни документи: 
    2.1. Заявление до Ректора на МУ-София по образец.  
    2.2. Академична справка.  
    - Академичната справка е официален образователен документ, в който се съдържат: 
данни за образователната институция; ниво на образователно-квалификационната 
степен; заверени семестри или периоди на обучение; хорариум по изучаваните 
дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити. 
Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български 
език. 
    - Ако академичната справка не съдържа хорариум по изучаваните дисциплини и/или 
придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити, задължително се 
представят копие от програмите по изучаваните дисциплини с темите на 
практическите упражнения и лекциите, и/или кредити и форма на оценяване. 
Програмите трябва да са заверени с подпис и печат от съответния университет и 
легализирани със заверен превод на български език. 
    2.3. Копие от дипломата за завършено средно образование (за български студенти). 
    2.4. Всички необходими документи за прием на чуждестранни граждани и 
граждани на ЕС и ЕИП  за студенти в МУ-София, посочени на официалния сайт на 
университета и документ  за акредитация на Висшето медицинско училище, в 
което се е обучавал студента. 
    21.2.Срок за подаване на документи 
    1. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на български студенти - до 
15.09.2021 г. за учебната 2021/2022 година. 
    2. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на чуждестранни студенти / 
граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни /, които желаят да се обучават на английски 
език  в Медицински университет – София  до 20.08.2021г. за учебната 2021/2022 
година. 
    3. Академични справки и/или други документи, доказващи образователния 
процес, представени след обявения краен срок за подаване на документи за 
приемане в МУ-София не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия. 
    4. Всички подадени документи по т.2 се изпращат по опис с придружително писмо  
до Деканите на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде 
приет прехвърлящия се студент. 
    5. Най-късно до 03.09.2021 г. Деканите изпращат в Учебен отдел на Ректората  
становището си относно приема на чуждестранните студенти / граждани на ЕС и ЕИП 
и от трети страни / . 
    21.3.Процедура по издаване на становище от Декана на Медицински факултет и 
определяне курса на обучение:   / Само за Медицински факултет / 
• При изготвяне на становището си, Деканът на МФ се съобразява с одобрения 

капацитет на професионалното направление и представения от Комисията за 
признаване периоди на обучение в МФ „Предварителен протокол за определяне 
курса на обучение“. 



• Курсът на обучение за всеки студент се определя индивидуално, според 
представената от него Академична справка и другите документи, доказващи 
образователния процес, от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за 
признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на 
„Предварителен протокол за определяне курса на обучение“. 

• В предварителния протокол за определяне курса на обучение, Комисията оценява 
съответствието между успешно положените от кандидата изпити и/или проведени 
обучения по отделни дисциплини за съответния курс, с тези за същия курс по 
Учебния план за специалността „Медицина“, като хорариумът може да бъде 
признат и в съответствие с Наредбата за ЕДИ. 

• При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина и при смяна на специалност, 
студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат признат хорариум и 
успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по Учебния 
план за специалността „Медицина“. 

    6. При положително становище от Деканите на факултети се спазва следната 
процедура: 
    6.1. При прехвърляне от Медицински университети в страната с редовни студентски 
права, се издава заповед за записване в определения от Декана курс до началото на 
учебната година. 
    6.2. При прехвърляне от Медицински университети в страната, но със загубени 
студентски права, кандидатите полагат комбиниран изпит по английски език, 
биология и химия на  английски език  на определената дата. 
    6.3. При прехвърляне от Медицински университети в чужбина, кандидатите полагат 
комбинирания изпит по английски език, биология и химия на английски  език на 
определената дата.   
    6.4. Най- късно до 08.09.2021 г. одобрените за студенти се записват за полагане на 
комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски  език, който е 
насрочен за 11.09.2021 г. 
    6.5. След успешно положен комбиниран изпит по английски  език, биология и химия 
на английски език,  се издава заповед за записване в определения от Декана на 
съответния факултет курс.  
    6.6. Когато кандидат- студентът е от страна извън ЕС и ЕИП документите се подават 
в МОН за издаване на Удостоверения за Виза тип Д. В този случай предварително се 
определя курсът на обучение, в който ще бъде приет, за да се посочат годините за 
пребиваване в страната. Ако на студента е издадено от МОН Удостоверение за Виза Д, 
той  също се записва за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и 
химия на английски език най- късно до 08.09.2021 г., за да положи изпитите на 
11.09.2021 г.  
    7. Деканите  на факултетите в МУ-София са длъжни да извършат насрещна проверка 
за автентичност на представените Академични справки. 
    21.4.Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети 
страни, които се обучават на английски език / от една специалност  в друга в рамките 
на МУ- София (смяна на специалност) 
    1. Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни 
/ от една специалност в друга в рамките на МУ- София се допуска по изключение само 
след успешно завършена учебна година. 
    2. Студентите подават до Декана на факултета, в който желаят да продължат 
обучението си както следва: 
     - заявление свободен текст, в което се описват причините/ мотивите за исканото 
прехвърляне като се представят съответните документи; 



      - Академична справка и  
    - документ, удостоверяващ предварително дадено съгласие от Декана на факултета, 
от който се осъщесвява прехвърлянето.  
    При одобрено прехвърляне, Декана на приемащия факултет определя курса на 
обучение. 
    3. При дадени съгласия за прехвърляне, студентите подават в Учебен отдел на 
Ректората заявление по образец с положителните становища от  Деканите на 
съответните факултети в срок до 20.08.2021 г. 
    При разрешено прехвърляне се издава заповед на Ректора на МУ-София за записване 
на студента.  
    4. Деканът на приемащия факултет е длъжен да извърши насрещна проверка за 
автентичност на представените Академични справки. 
    Прехвърлените чуждестранни студенти са длъжни да се съобразяват с всички 
допълнителни условия, отразени в Правилника за подготовка и провеждане на 
учебната година. 
    21.5.Допълнителни условия за прехвърлените чуждестранни студенти  
    1. Прехвърлените чуждестранни студенти заплащат пълния размер на нормативно 
определената такса за чужди граждани за съответната година на обучение на български 
или английски език. Ако прехвърленият чуждестранен студент има неположени изпити 
той заплаща  допълнително такса извън нормативно определената такса за обучение, в 
размер на 120 лева  за всеки неположен изпит. 
    2. Когато прехвърления чуждестранен студент има неизучавани дисциплини или 
изучавани дисциплини с недостатъчен хорариум, освен нормативно определената 
такса за обучение заплаща и допълнителна такса. Размерът на заплащането за 
допълнително обучение е съгласно т. 32 от Раздел VIII на Правилник. 
    3. Прехвърлените чуждестранни студенти от ФДМ и ФФ, обучаващи се по 
компенсаторна програма, завършваща с колоквиум, заплащат допълнителна такса в 
размер на 60 лв. за всеки положен колоквиум съгласно утвърдения от Декана на МФ 
„Индивидуален учебен план. 
    21.6. Прехвърляне на български студенти в МУ-София от друго висше 
медицинско училище в Република България 
    Променя се успеха, необходим при прехвърлянето на българските студенти  / по 
държавна поръчка или на срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО както следва: 
    ….с успех не по –нисък от  Мн. Добър… 
    Останалите точки в Правилника се запазват.  
    21.7. Прехвърляне на български студенти, обучаващи се в чуждестранни висши 
медицински училища в МУ- София   
    1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ - София 
могат да кандидатстват български граждани, които успешно са положили кандидат 
студентски изпит в Медицински университет – София в годината, в която желаят да се 
прехвърлят в МУ-София. 
    2. В зависимост от резултата от кандидатстудентските изпити българските 
граждани могат да бъдат приети за обучение по държавна поръчка или за обучение 
срещу заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО.  
    При желание за признаване периоди на обучение, кредити и положени изпити, 
подават академична справка и други документи, доказващи образователния процес от 
чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят, в 
Учебен отдел на Ректората на МУ-София, в срок до 15.09.2021 г.  
    Представените документи се изпращат до Декана на съответния факултет за 
становище и определяне на курса. 



 
    / Само за Медицински факултет /  
    3. Признаването на периоди на обучение, кредити и положени изпити се извършва 
след записването на студентите в МФ от назначената със Заповед на Ректора работна 
Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне 
на „Индивидуален учебен план“, утвърден от Декана на МФ, в съответствие с 
Единните държавни изисквания и Учебния план за специалността „Медицина“. 
    4. Деканите на факултети са длъжни да извърши насрещна проверка за 
автентичност на представените Академични справки. 
    21.8. Прехвърляне на български студенти от един факултет в друг в рамките на 
МУ-София (смяна на специалност). 
    1. Прехвърляне на български студенти от една специалност  в друга в рамките на 
МУ- София се допуска по изключение само след успешно завършена учебна година с 
успех не по-нисък от мн. добър и/или по преценка на  Декана на приемащия факултет. 
    2. Студентите подават заявление свободен текст до Декана на приемащия факултет, в 
което се описват причините/мотивите за исканото прехвърляне и се представят 
съответните документи. Заявлението е придружено с Академична справка и документ, 
удостоверяващ предварително дадено съгласие от Декана на факултета, от който се 
прехвърля студента. При одобрено прехвърляне, Декана на приемащия факултет 
определя курса на обучение. 
    3. При дадени съгласия от двамата Декани за прехвърляне, студентите подават 
заявление по образец до Ректора на МУ-София в срок до 15.09.2021 г. Ректорът на МУ-
София, издава заповед за записване на студента.  
    4. При прехвърлянето студентът запазва статута си на студент, обучаващ се по 
държавна поръчка или на студент, приет за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 
3  от ЗВО. 
    5. Деканът на приемащия факултет е длъжен да извърши насрещна проверка за 
автентичност на представените академични справки. 
    6. Дипломираните български студенти в специалност Дентална медицина, които 
са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, 
заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, приети за 
обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за 
придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък от 
шест години.     
    7. Дипломираните български студенти и студенти, в специалност Фармация, 
които са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински 
факултет, заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, 
приети за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението 
им за придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък 
от шест години.         

        / Само за Медицински факултет / 
    21.9. Процедури по признаване периоди на обучение и положени изпити на 
прехвърлени български и чуждестранни студенти. 
    1. На прехвърлени български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от 
чужбина и при смяна на специалност, и на прехвърлени чуждестранни студенти от 
друго ВМУ в страната, Комисията за признаване периоди на обучение (Комисията) в 
МФ изготвя „Индивидуален Учебен план“, който се утвърждава  от Декана на МФ.  
    - “Индивидуален Учебен план“ за български студенти се изготвя от Комисията 
след записване на студента в МФ на основание подадено заявление до Декана на МФ, 
придружено с Академичната справка и други документи, доказващи проведен 



образователен процес. В заявлението студента посочва кои периоди на обучение и 
успешно положени изпити иска да бъдат разгледани и признати от Комисията.  
    На чуждестранните студенти признаването периоди на обучение и положени 
изпити се извършва от Комисията без подаване на заявление.  
    - За чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, „Индивидуалния 
Учебен план“ се изготвя на български език и на английски език. 
    - Комисията разглежда Академичната справка и другите документи, доказващи 
проведен образователен процес и оценява съответствието на хорариума/кредитите/ 
или друг еквивалент на оценяване и потвърждаване на успешно проведени занятия  по 
изучаваните дисциплини (периоди на обучение) с тези по Наредбата за Единни 
държавни изисквания в Р. България за специалността «Медицина» и по Учебния план 
за специалността. 
    - Дисциплините се признават ако хорариумът им съответства на Наредбата за 
Единните държавни изисквания за специалността. Оценките от изпитите се 
приравняват към шестобалната система на оценяване, възприета в страната. 
    - За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с Наредбата за ЕДИ по медицина, 
Комисията определя хорариума на компенсаторните програми и необходимостта от 
полагане на изпит или колоквиум. 
     - Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити по време на сесиите в 
съответствие с Учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална 
заверка на учебните занятия. 
    - Когато компенсаторната програма завършва с колоквиум, той се удостоверява в 
студентската книжка с оценяване „взет“/“невзет“ (в условията на дистанционно 
обучение по представен официален доклад от Ръководителя на съответната катедра). 
При успешно взет колоквиум се признава оценката по съответната дисциплина от 
академичната справка. При невзет колоквиум се полага изпит съгласно одобрения 
конспект по дисциплината, или по преценка на ръководителя на катедрата се дава 
възможност за повторно полагане на колоквиума. 
    - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и 
чуждестранни студенти от специалност „Дентална медицина“ в специалност 
„Медицина“ се извършва от Комисията в съответствие с Учебния план за придобиване 
на втора магистърска степен по специалността „Медицина“, след придобита 
магистърска степен по специалността „Дентална медицина“.  
    - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и 
чуждестранни студенти от специалност „Фармация“ в специалност „Медицина“ се 
извършва от Комисията в съответствие с Учебния план по специалността „Медицина“. 
    - На българските студенти, прехвърлени от друго Висше медицинско училище в 
страната, поради задължителното обучение съгласно Наредбата за единните държавни 
изисквания по специалността „Медицина“, не се издава „Индивидуален учебен 
план“. 
    - Периодите на обучение и успешно положените изпити се признават съгласно 
Академичната справка. 
    - Студентите се уведомяват при записването им, че се задължават в текущата 
учебна година да посещават приравнителни учебни занятия и да полагат 
приравнителни изпити, ако има такива, в съответствие с Учебния план и курса, в който 
за записани, чрез вписване в студентската книжка и главната книга на Факултета на 
признати и приравнителни дисциплини. 
    - Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се предоставя на 
студента срещу подпис и е основание за определяне размера на допълнителните такси 



по приравнителните/компенсаторните учебни занятия и изпити (за чуждестранни 
студенти). 
    - Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ е окончателен и 
не подлежи на обжалване от страна на студента. 
    - При некоректен превод на учебна дисциплина, което е довело до неотразяването 
й в „Индивидуалния Учебен план“ (допусната техническа грешка), Комисията издава 
Допълнение към него, в което е вписана само тази дисциплина и го предлага за 
утвърждаване от Декана. 
    - Копие от Утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се 
изпраща до  Ръководителите на тези катедри, при които студентите ще посещават 
компенсаторни учебни занятия, в срок до един месец от началото на учебната година 
за курса. 
    - Комисията се задължава да изготвя индивидуални учебни планове и да ги 
представя за утвърждаване от Декана на МФ, най-малко един път седмично в първия 
месец от началото на учебната година. 
    2. При отписване на студенти, които не са провели обучение, се връщат 80 % от 
внесената семестриална такса. 20 % от внесената такса се удържат за обработка на 
документацията. 
    3. При отписване на студенти, на които е издаден и утвърден „Индивидуален 
учебен план“ се връщат до 70% от внесената семестриална такса. 
    22. АС утвърждава следните промени във формата на кандидат- студентските изпити 
по биология и химия за прием на студенти по специалностите Медицина, Дентална 
медицина и Фармация от учебната 2022/ 2023 г.: 
    22.1. Кандидат- студентски изпит по биология : Времетраене 4 часа 
    Формат:  
    МОДУЛ 1 с продължителност  90 минути, който да включва: 
     - 20 тестови задачи с един верен отговор или комбинация от повече от един верен 
отговор.  
    - 2 или 3 отворени въпроса (в зависимост от необходимото време за отговор), които 
изискват графично представяне на биологични структури или процеси чрез схеми, 
модели и символи; 
     МОДУЛ 2 с продължителност 150 минути, който да включва:  
    - 20 въпроса с отворен отговор, прецизно дефинирани така, че да изискват кратък и 
еднозначен отговор (една дума, няколко думи или едно изречение).  
    - Четири отворени въпроса, които изискват разширен отговор.  
    Програмата за изпита по биология  ще  включва материал от задължителната 
подготовка по предмета Биология и здравно образование (материалът от 8, 9, и 10-ти 
клас на гимназиите) и материал  от профилираната подготовка (11 и 12-ти клас). Ще се 
включат тези раздели от гимназиалната програма, които съответстват на особеностите 
на преподаването в МУ-София.  
    22.2. Кандидат- студентски изпит по ХИМИЯ : Времетраене 4 часа 
Формат: Изпитът включва следните три елемента: 
Елемент 1 -Тест- включва общо 48 тестови въпроси: 

• 40 тестови въпроси от тип затворени въпроси с множествен избор. 
Необходимо е кандидат- студентът да посочи верният отговор, който е 
един от четири възможности; 

• 8 отворени тестови въпроси. Кандидат- студентът трябва да отговори 
кратко, точно и ясно на поставения въпрос. 

Максималният брой точки е 80, отговарящи на оценка Отличен 6.. 



Елемент 2 – задача по обща и неорганична химия, включваща 8-10 реакции / в    
зависимост от сложността 1/. Отговорите да бъдат представени с  изравнени химични 
уравнения, включително йонни уравнения и електронни баланси. Условията на 
реакциите се отбелязват над стрелка. 
Елемент 3 –задача по органична химия включваща 8-10 реакции / в зависимост от 
сложността/. Отговорите да бъдат представени с химични уравнения. Условията на 
реакциите се отбелязват над стрелка. Изписват се химичните наименования на 
получените продукти. 
    Крайната оценка се формира като средна аритметична от оценките на трите 
елемента. 
    22.3. Балообразуване: Сбор от оценките по биология и химия от държавните 
зрелостни изпити, а ако липсват такива- от оценките  от курса на обучение по тези 
предмети от дипломата за завършено първо ниво на гимназиалното образование и 
удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максимален бал: 36.00. 
    23. АС разреши да се прекрати отпускането на финансови стимули на студентите- 
доброволци, считано от 01.05.2021г. във връзка с разхлабване мерките срещу 
разпространението на КОВИД- 19 и отминаването на третата вълна и на основание 
решение на Изпълнителния съвет на Студентски съвет / Протокол № 1 от 21.04.2021 г., 
както и със заделяне на необходимите финансови ресурси, свързани с изплащане на 
средства за доброволци за есенно- зимния сезон на уч. 2021/ 2022 г. 
    24. АС приема и предлага да се изпратят  следните предложения за промени в 
ЗРАСРБ: 

24.1. Изменение на чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ, като след думата „професионални 
направления“ се добави „докторски програми“. Това е обосновано и кореспондира с 
разпоредбата на чл. 46, ал. 1, във вр. с чл. 80, ал. 2 от ЗВО. По този начин висшите 
училища ще могат да развиват академичния си състав, чрез обявяването на конкурси за 
заемане на академични длъжности, в професионалното направление в което имат 
акредитирана/и докторска/и програма/и. 

Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ ще придобие следния вид:  
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 

04.05.2018 г.) Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за 
заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления, докторски програми и 
специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация 
за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет 
страницата на съответното висше училище или научна организация. Информацията 
за конкурса се изпраща и до Националния център за информация и документация за 
публикуване не по-късно от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от 
съответния академичен или научен съвет. 

24.2. Създаване на § 3в към „Допълнителни разпоредби“ на Закона за развитие 
на академичния състав в Република България, с който да се предостави възможността 
висше училище/научна организация, да открива процедури за заемане на академични 
длъжности, ако е получило програмна акредитация по докторската програма с оценка 
от 8,00 до 10,00 и при положение, че може да осигури съответната преподавателска или 
изследователска натовареност за академичната длъжност, независимо от липсата на 
акредитация по професионалното направление, в което е акредитирана съответната 
докторска програма. 

Новият § 3в от ДП на ЗРАСРБ, както следва: 



§ 3в. Висше училище или научна организация могат да откриват и 
провеждат процедури за заемане на академични длъжности в професионалното 
направление, в което са акредитираните им с оценка от 8,00 до 10,00 докторски 
програми, ако  могат  да осигурят съответната преподавателска или 
изследователска натовареност за тези академични длъжности 

25. АС утвърждава „ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ЦЕНТЪРА ЗА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ“ , Създаден с Решение на 
Академичния съвет  на  Медицински университет – София  от 25-26.02.2021г 

26. АС приема Промяна на т. 17 от Раздел XVI на Правилника за подготовка и 
провеждане на учебната година   както следва: 
    Т.17. Заплащането на преподавателите, участващи в провеждането на 
семестриални изпити със студентите, обучаващи се на  английски език   (отнася се и за 
онлайн проведени изпити при наличието на издадени заповеди на Ректора),   да се 
извършва както следва: 
    Т. 17.1. На хабилитираните преподаватели от комисията, не повече от двама -  по 
15 лв. за едно явяване на изпитан студент / независимо от сесията /. 
    Т. 17.2. На нехабилитираните преподаватели от комисията, не повече от един-  
10 лв. за едно явяване на изпитан студен / независимо от сесията /. 
    По този начин се привежда  заплащането на преподавателите в съответствие с 
Колективния трудов договор в сила от  01.01. 2020 г..                         
    27. АС приема за сведение и одобрява информацията за избрани преподаватели в 
МУ- София както следва: 
 
    27.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

• Доц. д-р В. Юрукова, 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 „Белодробни болести” в 
Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

• Гл. ас. д-р Е. Меков, 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 „Белодробни болести” в 
Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

• Гл. ас. д-р Р. Чернева, 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 „Белодробни болести” в 
Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

• Д-р П. Гецов, 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 „Образна диагностика” в 
Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

• Ас. д-р С. Славов, 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“; 

• Ас. д-р П. Радулова, 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 



„Неонатология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ 
„Майчин дом“; 

• Ас. д-р В. Симова, 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 
„Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в Катедра по физикална 
медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

• Ас. д-р Ю. Проевска, 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 
„Микробиология” в Катедра по мед. микробиология; 

• Н. Младенов, дб,  за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 
област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 
информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки”и 
научната специалност „Имунология” в Катедра по биология; 

• Д-р Е. Рабинева 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 мед. онкология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р Е. Райчева 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 мед. онкология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р К. Стефанов за заемане на академичната длъжност „асистент” 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 „Св. Анна“; 

• Д-р П. Иванов 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; 

• Д-р Д. Тодовичин за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в 
Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

• Д-р М. Петкова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в 
Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

• Д-р И. Мангъров, 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 „Педиатрия” в Катедра по 
педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

• Д-р Г. Кирилова за заемане на академичната длъжност „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. Иван Митев“; 



• Д-р С. Керезиева 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 нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

    27.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
• Д-р Л. Стефанов, доктор е избран за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент”към катедра „Пародонтология 
• Доц. д-р Н. Грънчарова, доктор е избрана за заемане на академичната 

длъжност „професор“ към катедра „Детска дентална медицина“,  
 

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

• Д-р В. Кирков е избран за заемане на академичната длъжност „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“ за нуждите на Катедрата по 
„Здравна политика и мениджмънт”  

    28. АС приема за сведение и одобрява информацията за избрани Ръководители на 
катедри в Медицински факултет както следва: 

• Доц. д-р Р. Хаджиолова, дм за ръководител на катедра по патофизиология. 
• Доц. д-р М. Соколов, дм за ръководител на катедра по хирургия  
• Доц. д-р В. Каракостов, дм за ръководител на катедра по неврохирургия  

    29. АС утвърждава такси за СДО за 2022 г. както следва: 
 -   такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 
• такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 
• индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 
• индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 

–  
30 лв. на учебен ден 

• такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 
държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

• такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 
апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз 
или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

• индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на 
държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

• индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, 
за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 
60 лв. на учебен ден.  
30. АС утвърждава протестно писмо до Председателя на НС, Министър- 

председателя на Р България, Председателя на парламентарната комисия по 
здравеопазването, Министъра на Здравеопазването, Министъра на образованието и 
науката и Председателя на Лекарския съюз във връзка с публикувания за обществено 
обсъждане проект на решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на 
приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и 
научните организации на Република България през учебната 2021–2022 година, с който 
се предвиждат  20% от общия брой на местата в направление „Медицина“ за 
обучение на студенти със сключен договор с работодател по чл. 95а от Закона за 



висшето образование и се намаляват местата за прием на студенти по направление 
Обществено здраве. 

 

                                РЕКТОР: 
                                      АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


