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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 10  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

    от 03.06.2021 г. 

 

 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Избира проф. П. Добрилова, дм за директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 

Враца считано от 01.07.2021 г.  с  мандат от 4 /четири/ години. 

 2.Утвърждава Структура и състав на Съвета на  Филиал„Проф.д-р Иван Митев“–Враца 

както следва:  

2.1.Общ брой членове – 20, разпределени както следва: 

Хабилитирани преподаватели – 11; 

Нехабилитирани – 8. 

Студент -  1 

2.2. Списъчен състав на съвет на Филиал „проф. д-р Иван Митев“ – Враца: 

 Проф. П. Добрилова, дм 

 Проф. П. Георгиев, дмн 

 Проф. Р. Великова, дм 

 Доц. Н. Йорданов, дм 

 Доц. К. Стефанова, дм 

 Доц. П.  Аспарухова, дм 

 Доц. Г. Янкова, дм 

 Доц. Ж. Карагьозова, дм 

 Доц. Н. Градинарова, дм 

 Доц. Е. Иванов, дм 

 Доц. К. Попова, дм 

 Ас. Ц. Джиганска, дм 

 Ас. Е. Владимирова, дм 

 Ас. М. Борисова, дм 

 Ас. Л. Маринов 

 Ас. М. Лаловска 

 Ас. Г. Георгиева 

 Т.  Джунова 

 Т. Славкова, дм 

 С. Петрова – студент 

 3. Академичният съвет разрешава  обявяването на конкурси за преподаватели в 

Медицински университет – София както следва: 

 3.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 За Катедра по дерматология и венерология – един доцент и един главен асистент в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология“ на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

 За Катедра по патофизиология – един главен асистент и един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“; 

 За Катедра по обща и оперативна хирургия –двама главни асистенти в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия“ на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 3.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 Едно място за Главен асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3. Фармация , научна специалност 

„Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия. 

 4. АС утвърждава следните  промени в Правилника за подготовка и провеждане на 

учебната  2021/ 2022 г. 

 Начало на учебната 2021/ 2022 г. – 27.09.2021 г. 

 4.1. Предложения от  Медицински факултет 

  Към раздел I да се добави:  

Нова т.2.1. От III курс, поради преминаване в клинично обучение в университетските 

болници, при необходимост се сформират нови клинични групи. 

Към раздел VIII 

- т.16. отпада МФ 

- т.16.1. (нов текст) Студентите от МФ завършили семестриално, които са с 

неположени изпити/изпит, прекъсват/презаписват по слаб успех за периода от 

месец март на текущата учебна година до месец март на следващата учебна година, 

който период съответства на една учебна година.  

Към раздел XVI 

- т.5.1.1. Проведеното дистанционно (теоретично) обучение на английски език по време 

на преддипломния стаж да бъде заплатено на преподавателите съобразно утвърдените 

инструкции, документация за отчитане на проведена учебна дейност в електронна среда 

и доклади от ръководителите на катедри (Решение на АС от 14.07.2020 г.). 

- т.5.1.2. – да се промени учебната година 2021/2022 

- т.6.3. – да отпадне …….клиниката по онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“… 

Преподавателите от тази клиника вече са в състава на катедра педиатрия. 

- т.15.1 – да се промени Ръководителите на клиничните катедри……. 

- т.15.2. (нов текст) За МФ – Ръководителите на клиничните катедри са задължени да 

представят в учебния отдел на Деканата най-малко 10 работни дни преди началото на 

всеки цикъл (включително и за преддипломния стаж) тематично разпределение на 

лекциите и упражненията между преподавателите по дисциплината във всички клинични 

бази на МУ-София. 

- Нова т.15.2.1. При неравномерно разпределение на студентските групи за обучение 

съгласно т.15.2. (по представените утвърдени от ръководителите на катедри графици) се 

извършва служебно разпределение на групите, от комисия назначена със заповед на 

Декана на МФ, съгласно КТД. 

 4.2. Предложения от Фармацевтичен факултет: 

 Раздел VIII. Уреждане на студентско положение. 

 В т. 2.1. да се уточни, че студентите имат право да се явяват на неположени изпити от 

предходни години. / Отнася се за презаписалите студенти поради незаверен зимен семестър / 

 В т. 8.5  да се добави изречението: „Студентите, пропуснали упражнения по уважителни 

причини /бременни студентки и майки с деца до 6 г., болест / не заплащат такса за 

отработването им.“ 

 5. АС  утвърждава броя на българските студенти, които следва да се  приемат на 

основание чл. 68, ал.3 от ЗВО за уч. 2021/ 2022 г.:  

 Медицина     6 д. 

 Дентална медицина     2 д. 

 Фармация       4 д.  
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 ФОЗ  „Проф.д-р Ц Воденичаров“            10 д. 

        Медицински колеж  „Й. Филаретова“ 12 д. 

        Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“–Враца     3 д.  
        / Акушерка- 1,  Медицинска сестра - 1 и Лекарски асистент- 1 /. 

 

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

заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. по 

предложенията на факултетите. 

 6.1.Медицина: 

20  – български студенти 

200  студенти от ЕС и ЕИП 

 

6.2.Дентална медицина-          

20 български студенти   

110 студенти от ЕС и ЕИП 

 

6.3.Фармация                        

65 български студенти 

65 студенти от ЕС и ЕИП 

 

6.4. Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров“: 

Направление „Обществено здраве“ – 50  български студенти   

Направление Здравни грижи  5 български студенти 

 

6.5. Медицнски колеж „Й. Филаретова “: Български студенти 
Медицински лаборант         10 д.     

Рентгенов лаборант        5 д.     

Рехабилитатор                   10 д. 

Помощник- фармацевт        10 д. 

Инспектор обществено здраве                    5 д.      

Зъботехник          5 д.     

Медицинска козметика             5 д. 

Парамедик         5 д. 

 

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

Медицинска сестра   -  1 студент 

Лекарски асистент    -  2 студента 

  

 7. АС разрешава прием на заявления за участие в класиране за обучение срещу 

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

София на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО  за уч. 2021/ 2022 г. да се извършва он-лайн за 

времето от 02 август 2021 г. до 06 август 2021 г. Класиране – 10 август 2021 г. 

8. АС определя административна такса в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева) с ДДС 

за приемане на документи и участие в класиране от кандидат-студенти, които няма да полагат 

редовни конкурсни изпити по биология и химия, а ще участват с бал, образуван от оценките им 

от предварителните кандидат-студентски изпити по биология и химия. 

 9. АС определя административна  такса в размер на 70 лв. (седемдесет лева) с ДДС за 

приемане на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 

21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование. 
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 10.  АС утвърждава такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 

от ЗВО за новоприети в І курс студенти през уч. 2021/2022 г. както следва: 

  

Базов 

норма 

тив 

Коефициент-  

средства за 

издръжка 

100 % от 

издръжката 

по проф. 

направления 

Коефици 

ент 

Междинен 

резултат 

Държавна 

такса 

Крайна 

такса 

Направление 

"Медицина"  

ОКС Магистър 693 8.5 5890.5 1.53 9012.465 1000 10012 

Направление 

"Дентална медицина" 

ОКС Магистър 693 8.5 5890.5 1.46 8600.13 900 9500 

Направление 

"Фармация"  

ОКС Магистър 693 8.5 5890.5 1.92 11309.76 1000 12310 

Направление 

"Обществено здраве" 

ОКС Бакалавър 693 2.5 1732.5 1.66 2875.95 700 3576 

Направление "Здравни 

грижи" ОКС 

Професионален 

Бакалавър 693 5 3465 1.04 3603.6 750 4354 

Направление "Здравни 

грижи"   

ОКС Бакалавър 693 5 3465 1.04 3603.6 700 4304 

10.1. АС утвърждава за новоприети през учебната 2021/2022 в І курс студенти от 

направление "Обществено здраве", ОКС Магистър такса в размер на  2876 лв., тъй като не е 

предвидена държавна такса, поради това, че няма прием на студенти – държавна поръчка. 

  

Базов 

норма 

тив 

коефициент 

средства за 

издръжка 

100 % от 

издръжката 

по проф. 

направления 

Коефици

ент 

междинен 

резултат 

държавна 

такса 

крайна 

такса 

Направление 

"Обществено здраве" 

ОКС Магистър 693 2.5 1732.5 1.66 2875.95 0 2876 

  

 10.2. За студентите платено обучение приети през учебната 2020/2021 г. да се прилагат 

таксите, определени в Решение по т. VІІ от ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 11.08.2020 г. и в 

Решение по т. ІV.2 от ПРОТОКОЛ № 2 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 24.09.2020 г. 

10.3. За останалите студенти платено обучение да се прилагат таксите, определени в 

Решение по т. ІV.1 от ПРОТОКОЛ № 2 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 24.09.2020 г. 

 11. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния 

съвет от 12.04.2018 г. (Протокол №7) с получена оценка 8,49 (осем цяло и четиридесет и девет 

стотни) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии ,,Рентгенов 

лаборант“ за ОКС ,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 Здравни 
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грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския колеж 

,,Йорданка Филаретова“ на МУ-София;  

 12. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния 

съвет от 26.04.2018 г. (Протокол №8) с получена оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две 

стотни) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии 

,,Зъботехник“ за ОКС ,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 

Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския 

колеж ,,Йорданка Филаретова“ на МУ-София; 

 13. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния 

съвет от 26.04.2018 г. (Протокол №8) с получена оценка 8,74 (осем цяло и седемдесет и четири 

стотни) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии 

,,Рехабилитатор“ за ОКС ,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 

Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския 

колеж ,,Йорданка Филаретова“ на МУ-София.  

 14. Академичният съвет разрешава да се  допълни състава на Централизираната 

комисия за разпределение на средства за закупуване на медицинска и друга апаратура и 

пособия за учебно-преподавателска дейност със следните лица: 

 Р. Щербаков – ръководител отдел „ФЧР“, той и главен счетоводител на МУ-

София; 

 К. Пройчев – юрисконсулт в Ректората на МУ-София. 
 15. АС приема за сведение и одобрява информацията за избрани преподаватели в МУ- 

София както следва: 

 15.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Гл. ас. д-р М. Петрова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност „доцент” 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“. 

 - Гл. ас. д-р К. Минкин, 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 „Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 - Гл. ас. д-р Д. Фердинандов, 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 „Неврохирургия” в Катедра по 

неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 - Ас. д-р Р. Попова, дб  е избрана 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 „Физиология 

на животните и човека” в Катедра по физиология. 

 - Ас. д-р Н. Стойнев, дб е избран 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 „Физиология 

на животните и човека” в Катедра по физиология. 

 - Ас. д-р И. Хуеш, е избран 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 „Образна диагностика” в Катедра по образна 

диагностика на база УМБАЛ „Александровска“. 
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 - П. Станкова, дм 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 „Микробиология” в Катедра по мед. микробиология. 

 - Д-р Р. Гроздева 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и троп. медицина  на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“. 

 - Д-р Н. Иванова 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по инфекциозни 

болести, паразитология и троп. медицина  на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“. 

 - Д-р Б. Таранджийска 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 „Имунопатология и алергология ” в Катедра по 

алергология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р С. Узунов 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 „Имунопатология и алергология ” в Катедра по 

алергология  на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р П. Антимов 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р Д. Оджакова 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

 - Д-р О. Бургазлиева 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 - Д-р Д. Бецинска 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 - Д-р Н. Каменова 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 - Д-р М. Колева, дм 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 „Неврология” в Катедра по неврология  на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 - Д-р А. Гарев 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 „Кардиология” в Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

  

 15.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
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 - Д-р Е. Станев е избран за заемане на академичната длъжност асистент в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. 

„Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. 

 15.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ ПРОФ.Д-РЦ. ВОДЕНИЧАРОВ“: 

 - Ас. Ц. Джиганска, дм е избрана  за заемане на академичната длъжност „главен 

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 Филиал „Проф. 

д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София.  

 16. АС приема за сведение и одобрява информацията относно Проект за разработване,  

надграждане  и мигриране към нова перспективна интегрирана платформа на Университетска 

административна информационна система.  

 17. АС разрешава Обявата за прием на докторанти в Медицински университет – 

София през учебната 2021/ 2022 г. да бъде изготвена след получаване на Решението на 

Министерски съвет и изпратена в редакцията на Държавен вестник за публикуване. 

 18. АС утвърждава  „Вариант 3“ за размера на месечния наем на един студент, настанен 

в студентско общежитие- Блок № 6  в квартал „Лозенец“ както следва:  

     ТАБЛИЦА 

за  размера на   месечния наем на един студент  единен прием    в               

студентските  общежития на МУ – София 

№ 

по 

ред 

Наименование на типа 

жилище 

Жил. 

Площ 

/кв.м/ 

Тераси 

/кв.м/ 

Наем  

13 лв. на 

1 кв.м. 

Коефи- 

циент  

Брой 

живущи  

Наем  

на цяла 

стая/лв 

Наем на 1 

човек  ДП/лв 

 

 

Стая за двама/Тип 2/        

 Стая за двама с тераса /Тип 

2А/ 

       

 Стая за двама с мека мебел 

/Тип 4/ 

       

 Апартамент от две  

Стаи /Тип 5/ 

     429 214.5 

 2 стаи с тераса с общ 

коридор и баня/Тип 6/ 

       

 Самостоятелни стаи без 

тераси/Тип 7А/ 

       

 Самостоятелни стаи с 

тераси /Тип 7Б/ 

       

 Апартамент от две стаи 

/Тип 8/ 

   0.9  351 351 

 Стая за двама с обща баня  

и коридор/ Тип 2 1/ 

       

 Стая за двама с обща  

баня и коридор/Тип 2 2  

       

 Стая за инвалиди/Тип 3/ 

 

       

         

         

        РЕКТОР: 

        АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


