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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ  № 14 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ  НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

    от 22.07.2021 г. 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I. Приема следните промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане 

на уч. 2020/ 2021 г. и  уч. 2021/ 2022 г. : 
 Към Раздел XI „Провеждане на преддипломния стаж на студентите и държавни 

изпити“   

 Нова т.6.5. Проведеният (присъствено/дистанционно) клиничен преддипломен 

стаж на студенти, обучавани на английски език се заплаща за всяка стажантска група 

по 30 лв. на учебен час за 3 учебни часа аудиторна заетост на календарен ден от стажа 

по график,  на катедрите с клинична леглова база. 

 

 Към Раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите  от МУ-

София за една учебна година“ се правят следните промени: 

 Т.5.1.1. Проведеното дистанционно 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. Ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на 

катедрите провеждащи преддипломен стаж за учебната 2020/2021 г. и изпълнението на 

чл.47 от действащия КТД да бъдат изготвени след приключване на преддипломния стаж на 

съответната катедра. 

 Т.8.6.6. За всяка стажантска група по 50 лв. на учебен час за 3 учебни часа 

аудиторна заетост на работен ден от стажа по график за катедрите без клинична 

леглова база. 

 II. АС предлага следното допълнение / анекс / към действащия КТД на МУ- София: 

 1. Проведеният (присъствено/дистанционно) преддипломен стаж със студенти 

обучавани на английски език да се заплаща, считано от текущия преддипломен стаж на уч. 

2020/ 2021 г. (от 29.03.2021 г. – до 20.11.2021 г.), за всяка стажантска група,  както следва: 

1.1. На катедрите без клинична леглова база – по 50 лв. на учебен час за 3 учебни 

часа аудиторна заетост на работен ден от стажа по график. 
1.2. На катедрите с клинична леглова база, съгласно регламентираната тарифа за 

проведено клинично обучение (т.8.6.1. в р-л XVI от ПППУГ)  - по 30 лв. на учебен 

час за 3 учебни часа аудиторна заетост на календарен ден от стажа по график. 
 2. Отчитането на проведения преддипломен стаж да се извършва съобразно 

утвърдените инструкции и документация за отчитане на проведено обучение на английски 

език, посочени във ОВПРЗ. 

 3. Ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на катедрите в 

Медицински факултет, при МУ – София да се извършва както следва: 

 3.1. На катедрите провеждащи семестриално обучение  -  след приключване на 

поправителната септемврийска сесия, съгласно графика на учебните занятия (раздел III от 

ПППУГ). 

 3.2. На катедрите провеждащи циклично обучение и семестриално обучение със 

студенти от ФДМ и ФФ  -  след приключване на поправителната септемврийска сесия, 

съгласно графика на учебните занятия (раздел III от ПППУГ). 
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 3.3. На катедрите провеждащи и преддипломен стаж - след приключване на 

преддипломния стаж и поправителната държавна изпитна сесия, съгласно графика на стажа 

(р-л III от ПППУГ). 

 4. Задължават се ръководителите катедри в Медицинския факултет на МУ – 

София, да отчитат: 

 - ежемесечно - проведеното семестриално обучение на английски език; 

 - в края на всеки цикъл/стаж - проведеното обучение на английски език; 

 - в края на всеки семестър/цикъл/стаж – проведеното обучение на български език; 

 - в края на всеки семестър – проведеното обучение на български език със студенти от 

ФДМ и ФФ; 

 - да представят копия от отчетите за проведено обучение на английски език на 

студенти от ФДМ и ФФ. 

III. АС утвърждава административна такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  

от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална 

медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС на един студент за 

извършване на  „Анализ и обработка на академична справка и/или други документи, 

доказващи проведен образователен процес във висши училища в чужбина и изготвяне на 

„Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.  

Таксата се заплаща в касата на МУ-Ректорат, като от нея се отчисляват 150 лв. за 

възнаграждение за работата на членовете на Комисиите и 16.67 лв. за Ректората. 

 IV. АС утвърждава решение на ФС на ФОЗ „ Проф.д-р Ц. Воденичаров“  за 

провеждане на хибридна форма на обучение за всички специалности на ФОЗ „ Проф.д-р Ц. 

Воденичаров“ за новата уч. 2021/ 2022 г. 

 V. АС утвърждава актуализирани учебни планове за уч. 2021/2022 г. на 

специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“от професионално направление 

7.5.„Здравни грижи“ на   ОКС „професионален бакалавър“: „Медицински лаборант“, 

„Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“,  

„Инспектор по обществено здраве“, „Масажист“, „Медицинска козметика“ и „Парамедик“. 

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

София както следва: 

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 1. За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология“ на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 2. За Катедра по ортопедия и травматология – един главен 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“; 

 3. За Катедра по медицинска генетика – един асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Медицинска генетика“ на база Катедра по мед. генетика; 

 4. За Катедра по обща и клинична патология – четирима асистенти в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

 5. За Катедрата по физиология и патофизиология АС реши: 

  – отхвърля предложението на ФС на МФ за обявяване на конкурс за един професор 

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

професионално направление 7.1.„Медицина”  и научната специалност „Патофизиология“ за 
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нуждите на обучението по физиология на база Сектор по „Физиология“ на Катедра по 

физиология и патофизиология. 

 - разрешава обявяването на конкурс за един асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Патофизиология“ за нуждите на обучението по физиология на база 

Сектор по „Физиология“ на Катедра по физиология и патофизиология. 

 

 ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ“ 

 1. Едно място  за „професор”  в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра 

„Трудова медицина“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“. 

 2. Едно място  за „доцент”  в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра 

„Кинезитерапия“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“. 

 3. Едно място  за „доцент”  в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4  Обществено здраве и специалност 

„Кинезитерапия“ за нуждите на Катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. 

Воденичаров“. 

 4. Две места  за „главен асистент”  в област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра 

„Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“ на ДЕОС при МУ-София. 

VII. Във връзка с липса на промяна в нормативната уредба, обстоятелствата по 

извършване на научна дейност, нейният обем и свързаните с нея разходи към настоящия 

момент, следва да се препотвърдят решенията на Академичния съвет на Медицински 

университет-София от 06.06.2017 г., както следва: 

 1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др., включени в план-сметките на съответния проект, финансиран от 

Медицински университет-София чрез Съвета по медицинска наука, да се закупуват/възлагат 

отделно за всеки от тях, без да се обобщават.  

 2. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни продукти и др. 

включени в план-сметките да се закупуват/възлагат отделно за всеки от докторантите за 

всяка година поотделно, за да се осигурят условия за изпълнение на поставените задачи.  

 3. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния научноизследователски проект, 

финансиран от „Фонд научни изследвания“, да се закупуват/възлагат отделно за всеки проект 

(етап от него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно 

възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния 

проект (етап от него). 

 VIII. Във връзка с изпълнение на задачи по текущи и предстоящи договори за 

изпълнение на Национални научни програми, финансирани от Министерството на 

образованието и науката на Република България, с участието на преподаватели от МУ-София 

да се вземе следното решение: 

 1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти, 

консумативи и др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на 
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компютри и хардуер, програмни продукти и др. необходими по договори за изпълнение на 

Национални научни програми, финансирани от Министерството на образованието и науката 

на Република България, следва да се закупуват/възлагат отделно за всеки договор (етап от 

него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно възлагане, 

следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния договор 

(етап от него). 

 IX. Във връзка с изпълнение на задачи по текущи и предстоящи международни 

проекти с участието на преподаватели от МУ-София да се вземе следното решение: 

 1. Всички необходими материали, химикали, реактиви, лекарствени и диагностични 

продукти и др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни 

продукти и др. необходими за съответния международен научноизследователски проект, да 

се закупуват/възлагат отделно за всеки от проектите без да се обобщават. При надхвърляне 

на праговете на ЗОП за директно възлагане, следва да се проведе вид поръчка, 

съответстваща на прага по ЗОП за конкретния проект. 

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

както следва: 

  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 1. Гл. ас. д-р В. Велев, дм е избран  за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

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

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 

„Паразитология и хелминтология” в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“; 

 2. Д-р С. Николова 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 „Ортопедия и травматология” в Катедра по 

ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

 3. Д-р Г. Гайдаров 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 „Нуклеарна медицина” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение  и мед. онкология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 4. Д-р М. Новоселски 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 „Лъчелечение” в Катедра по нуклеарна медицина, 

лъчелечение  и мед. онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 5. Д-р В. Петров 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 „Лъчелечение” в Катедра по нуклеарна медицина, 

лъчелечение  и мед. онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 

  ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ“ 

 1. Гл. ас. д-р Д. Гугутков, дм е избран за  заемане на академичната длъжност 

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

направление7.4. Обществено здраве и специалност „ Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и 

мениджмънт на ФОЗ „ Проф.д-р Ц. Воденичаров“. 

 2. Гл.ас. д-р А. Енчев, дм е избран за  заемане на академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето 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 „ 

Проф.д-р Ц. Воденичаров“. 
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 XI. За КСК- 2021 г. прием на български студенти АС реши: 

1. За специалност Дентална медицина- незаетите места от категория „мъже“ , след 

попълнените  по първо желание, да се заемат от категория „жени“, посочили като първо 

желание дадената специалност по низходящ ред на състезателния бал. 

 2. За специалност Фармация – незаетите места след изчерпване на всички от категория 

„жени“, класирани по  второ и трето желание по низходящ ред на състезателния бал, да 

бъдат попълнени при необходимост  от кандидат- студенти  с резултати по биология и химия 

от конкурсни изпити, положени в други Медицински университети в страната за учебната 

2021/ 2022 г. 

 3. Увеличава се броя на приеманите студенти  по специалност Медицина на основание 

чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО от 20 студенти  на 50 студенти, положили успешно конкурсните 

изпити по биология и химия за уч. 2021/ 2022 г. 

 XII. За КСК- 2021 г. прием на чуждестранни  студенти АС реши: 

 1. Да се организират и проведат подготвителни курсове по биология и химия на 

английски език за времето от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. както следва: 

 Курс по биология – 20 уч. часа сутрин от 08.00 ч.      Цена 360 лв. 

 Курс по химия –      20 уч. часа след обяд от 14.00 ч.  Цена 360 лв. 

 Таксите се внасят  в касата на МУ- София, Ректорат.  
 2. Да се промени т. 13.4.3.  от Решението на Академичния съвет на МУ- София от  

25-26.02.2021 г. в смисъл: 

 13.4.3. Такса за конкурсен изпит по английски / български / език , биология и химия 

на английски / български / език за чужди граждани – 400 лева. Внася се в касата на 

Ректората на МУ- София, вместо  в касата на ДЕОС. 

 XIII. АС разрешава  да се удължи срока на договора за Ръководител на Катедрата по  

„Протетична дентална медицина“ при ФДМ на  проф. д-р Б. Йорданов, дм с три месеца, 

считано от 15.09.2021 г. на основание § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение 

 XIV. АС разрешава  да се удължи срока на договора за Ръководител на Катедрата по 

„Ортодонтия“ при ФДМ на проф. д-р Л. Андреева, дмн с три месеца, считано от  25.08.2021 

г.  на основание  § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение.  

  

 

 

 

   

        РЕКТОР:    

        АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

         

 

 


