
    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я   

ОТ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МУ- СОФИЯ  

    от 29.06.2021 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема предложението за свикване на Редовно годишно отчетно-изборно общо 

събрание на Медицински университет – София на 29.09.2021 г. (сряда) от 13,30 часа, в зала 3 на 

Националния дворец на културата в  гр. София с дневен ред както следва: 

1. Отчет на Ректора за дейността  на МУ-София за едногодишния период на 

управление: 2020 – 2021 година и за резултатите от изпълнението на политиката 

за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 г. съгласно чл. 32, ал.1, 

т.13 от Закона за висшето образование. 

2. Частичен избор за попълване състава на Академичния съвет на МУ-София с един 

член от нехабилитираните преподаватели от квотата на ФОЗ и с двама членове, 

студенти от които един от  Медицински факултет и един от Факултет по 

обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденимаров, дмн 

 

 2. Избира следния състав на Комисия по кандидатурите за провеждане на редовното 

годишно отчетно-изборно Общо събрание на МУ- София на 29.09.2021 г.:  

             Председател: Проф. д-р Б. Ланджов, дм  от МФ  

       Членове:        М. Гинзерова – гл. юрисконсулт на МУ- Ректорат  

                            Д.  Димитрова - Ръководител Отдел „Наука и акредитация“   

 МУ- Ректорат  

 3. Избира следния състав на Комисия по изборите   за провеждане на частичен избор за 

попълване състава на Академичния съвет на МУ- София: 

Председател:     Проф. З. Савова, дм- Директор на МК „Й. Филаретова“ 

Членове:       Проф. д-р К. Любомирова, дм- Зам. Ректор по УД 

        Проф.д-р Ц. Танкова, дмн – Зам. ректор по МИПФ                  

        Доц.д-р  Е. Деливерска, дм – Зам. ректор по СДО и УБК 

        Гл.ас. С. Вълкова, дм- МФ 

        Доц. д-р Е. Карова, дм –  Зам. декан на ФДМ 

        Гл.ас. д-р М. Янкова, дм – ФДМ 

        Проф. М. Димитров, дф-  – Зам. декан на ФФ 

        Доц. А. Воденичарова, дм – Зам. Декан на  ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров“ 

 

 4. Утвърждава следния състав на Комисия по първоначалния кворум за провеждане на 

редовното годишно отчетно-изборно Общо събрание на МУ- София: 

 Председател: Проф. В.  Петкова, дфн, - Зам.-ректор по „НА“ 

            Членове:        Д-р В. Кирков - ръководител на ЦБЧС     

                                     Р. Михайлова – икономист 

                                     Н. Георгиева  –  експерт,  Ректорат  

                           Ж. Саад – технически сътрудник, Ректорат  
                      

 5. Утвърждава списък на персонала и техническите лица, участващи в администрирането 

на редовното годишно  отчетно- изборно Общо събрание на 29.09.2021 г.  



 5.1.Преброители по сектори в залата: 

 

Сектор       А М. Младенов Ректорат 

Сектор       Б М. Маринова Ректорат 

Сектор       В  М. Каснакова Ректорат 

Сектор       Г Д. Иванова Ректорат 

Сектор      Д Р. Маркова Ректорат 

Сектор      Е М. Василева  Ректорат 

Сектор     Ж Т. Панева Ректорат 

Сектор      З М. Христова Ректорат 

Сектор      И Т. Иванова Ректорат 

  

5.2. Секретар-протоколчици в залата:  

                  г-жа Л. Кирилова – Ректорат                          

                  г-жа  В. Герасимова –  Ректорат  

                     

           5.3. Секретариат в залата:  

                  г-жа Р.  Стаменова – Ректорат  

  

 5.4. Състав на регистрационните и изборни бюра във фоайето:  

БЮРО № 1       БЮРО № 2 

1. г-жа Р. Тилкова     1. г-н А. Йорданов 

2. г-жа Б. Апостолова                                      2. г-жа В. Лалева 

 

БЮРО № 3        БЮРО № 4 
1. г-жа М. Генсузова                                         1. г-жа А. Данева 

2. г-жа А. Димитрова                                    2. г-жа Л. Колева 

 

БЮРО № 5       БЮРО № 6 
1. г-н Любомир Луканов                                         1. г-жа А. Митева 

2. г-жа Снежанка Димитрова                                  2.г-жа Л. Станоева 

 

БЮРО № 7         БЮРО № 8 
1. г-жа Л. Живкова       1. г-жа Д. Йосифова 

2. г-жа Д. Илиева     2. г-жа Е. Иванова 

 

 5.5.  Контрола на входната врата към залата: 

   г-жа Й. Личева 

г-н А. Дочев 

 

5.6. Броячи на откъснатите покани на делегатите, влизащи в залата: 

г-жа М. Пампулова 

г-н Д. Нешев 

 



5.7. Технически персонал и техника във фоайето: 

 

5.7.1.Технически лица - мултимедия, озвучаване, лаптопи в залата 

г-н С. Димитров – РТБ  

г-н Д. Попов – РТБ 

г-н П. Воденов – РТБ 

г-н А. Попов – РТБ 

г-н М. Кирилов  

г-жа П. Мотова 

 

5.7. 2.На вратата за упътване: 

г-н М. Николов 

г-н Г. Генсузов 

 

5.7.3. Резерви: 

Д. Димитрова 

М. Хранова 

М. Новкова 

Р. Алексиев 

Р. Михайлова 

Х. Бешева 

Н. Димитрова 

 

5.7.4.Дежурни по отдели: 
МИПФ            С. Манолов  

СДО                К. Гаврилова 

Деловодство   Б. Христова 

Наука              О. Велкова 

 

 6. Академичният съвет разрешава  обявяването на конкурси за преподаватели в 

Медицински университет – София както следва: 

 6.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по акушерство и гинекология – двама професори и трима асистенти в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология“ на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

 - За Катедра по физикална медицина и рехабилитация – един доцент 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 „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - За Катедра по вътрешни болести – един професор в област на висшето образование 

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

специалност „Кардиология“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - За Катедра по педиатрия – един асистент в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Педиатрия“ на база УСБАЛДБ „Проф. И. Митев“; 

 - За Катедра по гастроентерология – трима асистенти в област на висшето 

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

научната специалност „Гастроентерология“ на база „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 



 -   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 УМБАЛ „Св. 

Анна“; 

 - За Катедра по ревматология – двама професори и един главен асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 

 6.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 Едно място за „Доцент“- в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност 

„Обществено дентално здраве“ за нуждите на Катедрата по „Обществено дентално 

здраве“. 

 Две места за „Доцент“ - в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност 

„Терапевтична дентална медицина“ за Катедра „Консервативно зъболечение“. 

 Едно място за „Главен асистент“- в област на Висшето образование 7. Здравеопазване 

и спорт, по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност 

„Терапевтична дентална медицина“ за Катедра „Консервативно зъболечение“. 

 

 6.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 Едно място за ПРОФЕСОР в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаването по висша 

математика в катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София; 

 Едно място за ПРОФЕСОР в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по 

физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при 

МУ-София; 

 Едно място за ДОЦЕНТ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаванията по 

физикохимия и фармакокинетика в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при 

МУ-София; 

 Две места за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, докторска програма 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и 

икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

 Едно място за АСИСТЕНТ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, докторска програма „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация” за нуждите на преподаването по висша математика в катедра 

„Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 6.4.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ“: 
За нуждите на катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ: 

 Едно място  за „доцент”  на длъжност 0,5 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 „Здравни грижи“ на 

ФОЗ за преподаване на студентите от специалност „медицинска сестра“  и „лекарски асистент“. 



 Едно място за „доцент” на длъжност 0,5  в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Акушерство и 

гинекология“ за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ за преподаване на студентите 

от специалност «акушерка». 

За нуждите на катедрите „Клинични и медико-биологични науки“ и „Здравни грижи“  на 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца: 

 Едно място  за „гл. асистент”  на длъжност 0,25 в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1  Медицина и специалност 

„Неврология“ за нуждите на Катедра „Клинични и медико-биологични науки“ на Филиал 

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

 Едно място  за „преподавател”  по практика  за преподаването в специалност „Медицинска 

сестра“  - ОКС-бакалавър за  нуждите на Катедра „Здравни грижи“ на Филиал „Проф. д-р 

Иван Митев“ – Враца, при МУ-София 

 

 7. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на проф. д-р В. Нанкова, дм  от Катедра по гастроентерология, МФ  на 

основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 8. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след навършване на 

пенсионна възраст на проф. д-р Л. Петкова от Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и 

мед. онкология, 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. 

 9.  АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след навършване 

на пенсионна възраст на доц. д-р А. Андреев, дм от Катедра по ортопедия и травматология, 

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. 

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

на пенсионна възраст на проф. д-р Е. Възелов, дм от Катедра по нефрология, на основание 

чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 11. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на доц. д-р Г. Матеев, дм от Катедра по дерматология и венерология, 

МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 12. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след навършване 

на пенсионна възраст на проф. М. Александрова, дм,  от Катедра „Биоетика“ на 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. 

 13. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от две години след навършване 

на пенсионна възраст на доц. д-р Ж. Карагьозова, дм от Катедрата по „Клинични и медико- 

биологични науки“ при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  на основание чл.119 от  

Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 14.  АС утвърждава решението на Централизираната комисия  за разпределение на 

средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност на МУ- 

София както следва: „Приема без допълнителни забележки предоставените документи от 

МФ на МУ-София за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно 

преподавателската дейност към МФ на МУ-София за учебната 2020/2021 г. в размер на  

12 800 426 лв. /по приложен опис на заявките/“.  

 15. АС утвърждава  изменения и допълнения на Правилника за организацията и 

дейността на централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на 

апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност както следва:  



 - В чл. 6 след думата „който“ се добавя  следния текст „се приема от Академичния 

съвет и“. Разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 6 За дейността си Централизираната комисия осъществява своята работа, съгласно 

Правилник за организация и дейност, който се приема от Академичния съвет и се утвърждава 

от Ректора на  Медицинския университет- София и се спазва стриктно от всички членове при 

организиране и провеждане на заседанията.“ 

 - В чл. 19 се създава алинея 2 със следния текст: 

 (2) В тримесечен срок от датата на издаване на заповедта на Ректора по ал. 1, Деканите 

на съответните факултети са длъжни да изготвят и представят в Ректората на МУ-София 

пълната документация за обявяване на процедури по ЗОП, за реализиране на заявките им. 

 - В чл. 26,  в изр. 1 след думата „придружени“ отпада „с“ и се добавя следния текст: „от 

Протокол на съответния Катедрен съвет, разгледал и одобрил заявката,“. В чл. 26 се създава 

четвърто изречение със следния текст „В срок до 15 март на текущата година Факултетната 

комисия, представя на Централизираната комисия протокол от заседанията си, заедно с 

разгледаните, обобщени и одобрени заявки, ведно с изискуемите към тях документи.“. 

 Разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 26. Назначената от декана на Медицински факултет факултетна комисия, разглежда, 

обобщава и одобрява заявките от катедрите, които са придружени от Протокол на съответния 

Катедрен съвет, разгледал и одобрил заявката,  Декларация  по  образец  (Приложение № 1) от 

настоящия правилник и  Информирано съгласие от Изпълнителния директор на съответната 

университетска болница. Комисията на МФ прилага при разглеждането на заявките опис-

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

пособия за учебно-преподавателска дейност. Факултетната комисия одобрява, отхвърля или 

изменя заявеното от катедрите и съставя протокол от заседанията си, в който отразява 

определените чрез гласуване суми за закупуване на съответната апаратура. В срок до 15 март на 

текущата година Факултетната комисия, представя на Централизираната комисия протокол от 

заседанията си, заедно с разгледаните, обобщени и одобрени заявки, ведно с изискуемите към 

тях документи. 

 - В приложение № 1 – Декларация се добавя нова т. 11 със следния текст: 

 11.За предоставената..............................................................................................................,  

 /изписва се конкретното наименование на медицинската апаратура или пособие за учебно-преподавателската дейност/  има 

осигурено подходящо помещение и условия, според техническите и производствени 

изисквания за съхранение и инсталиране. 

 16. АС приема предложението  на Отдел СДО и утвърждава един месец минимален 

срок за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по 

високоспециализирани дейности  / ВСД / в медицината. 

17. АС разрешава да се удължи приема на студенти за уч. 2021/ 2022 г. както следва: 

 За всички специалности на ФОЗ “ Проф. д-р Ц. Воденичаров“ и Медицински колеж  

„Йорданка  Филаретова“ в срок до 20.09.2021 г. 

 за  специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, във 

Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца- от 02.08.2021г. до 17.09.2021г. 

Кандидатстудентски изпит присъствено с тест на 20.09.2021г., при спазване на всички 

противоепидемични мерки. 

 18. АС  приема предложенията на ФОЗ “ Проф. д-р Ц. Воденичаров“ за промени в 

Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2021/ 2022 г. Както следва: 

1. В Раздел X Учебна практика: 



 Т. 1.1.3. Клиничната практика за студентите от ФОЗ по специалностите  „Медицинска 

сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“ и „ Лекарски асистент“ се заверява  отпада 

думата „оценява“ от преподавател, думата «определен» се заменя с думата « 

отговарящ» за съответната учебна база. 

 Да се добави нова точка в Раздел VII Студентско положение в смисъл: 

„Студентите в магистърските програми неявили се или неуспешно положили 

държавен изпит/ защита на дипломна работа в срок до една година от семестриалното 

завършване се отстраняват  със Заповед на Ректора.“ 

 19. АС утвърждава актуализирани учебни планове за уч. 2021/ 2022 г. по следните 

специалности на ФОЗ “ Проф. д-р Ц. Воденичаров“  :  

19.1. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“- редовна и задочна 

форма на обучение;  

19.2.„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Стратегически мениджмънт на 

фармацевтичната дейност“ на ОКС „магистър“- задочна форма и дистанционна форма на 

обучение.  

19.3.„Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент” на ОКС „Бакалавър”- 

редовно обучение 

19.4.„Управление на здравните грижи” на ОКС „Бакалавър” - редовно  и задочно обучение. 

19.5. „Управление на здравните грижи” на ОКС „Магистър” - задочно обучение. 

19.6. „Управление на здравните грижи” на ОКС „Магистър”- задочно обучение: след 

придобита специалност „медицинска сестра”, „акушерка”; след придобита специалност от 

професионално направление „Здравни грижи“ на ОКС „професионален бакалавър по..” и ОКС 

„бакалавър” /ПМС  № 215/.  

19.7.„Управление на клинични изпитвания” на ОКС „Магистър” - задочно обучение. 

20. АС  приема Доклад за изпълнение препоръките на НАОА при програмна акредитация 

на специалност от регулираните професии „Инспектор по обществено здраве“ на ОКС 

„професионален бакалавър“от професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински колеж „Й. Филаретова“ при МУ- 

София.  

 21. АС разрешава обединяване на Катедрите по физиология и патофизиология във 

Медицински факултет в нова катедра с наименование: КАТЕДРА ПО ФИЗИОЛОГИЯ И 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, която да се състои от два сектора: Сектор по физиология и Сектор по 

патофизиология. 

 22. АС приема за сведение и одобрява информацията за утвърдени преподаватели в МУ- 

София както следва: 

 22.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 Доц. д-р К. Янев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „професор” в 

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

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

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Доц. д-р М. Георгиев, дм е избран за  заемане на академичната длъжност „професор” в 

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

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

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Доц. д-р Н. Рунев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „професор” 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“; 

 Доц. д-р Е. Манов, дм е избран за заемане на академичната длъжност „професор” 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“;  

 Доц. д-р Р. Петков, дм е избран 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“; 

 Д-р Д. Русинов, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

 Д-р М. Аршинкова, 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 „Педиатрия” в Катедра по 

педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

 Гл. ас. д-р В. Карамишева, 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 „Акушерство и 

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

 Гл. ас. д-р В. Грудева, 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 „Образна диагностика” в Катедра 

по образна диагностика на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

 Гл. ас. д-р В. Василев, 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 „Нефрология” в Катедра по 

нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 Ас. д-р Ж. Донков, дм е избран 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 „Епидемиология” 

в Катедра по епидемиология и хигиена; 

 Ас. д-р Р. Панчева, дм е избран 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 „Кардиология” в 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Д-р С. Куртев, дм е избран 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 „Кардиология” в Катедра по 

вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Д-р Ц. Маринова, 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 

„Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

 Д-р Т. Вълков, дм е избран 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 „Инфекциозни болести” в Катедра 

по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ 

„Проф. Иван Киров“; 

  Д-р А. Банчев, дм е избран 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 „Педиатрия” в Катедра по 

педиатрия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 Д-р Ц. Велева 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

 Д-р Л. Бозаджиева е избрана за 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 Е. Стефанова 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“; 

 Д-р Г. Цветкова 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 „Офталмология” в Катедра по офталмология на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

 Д-р П. Новакова 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 Л. Цветкова 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 „Медицинска психология” в Катедра по 

психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Д-р М. Пандова, 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 „Психиатрия” в Катедра по 

психиатрия и мед. психология на база УМБАЛНП „Св. Наум“. 

 22.2.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ“ 
 Д-р С. Ценов е утвърден  за заемане на академичната длъжност „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 превантивна медицина на 

ФОЗ при МУ-София.  

 

 23. АС разрешава на д-р Д. Жекова да ползва стая в Студентско общежитие - блок 56а до 

края на месец август 2021 г. поради заболяване, което й пречи да постъпи на работа, не може да 

се погрижи за преместването си, както и да заплати задълженията си към СОССБОС за 

ползването на стаята  

 АС разрешава д-р Жекова да бъде освободена от заплащане на дължимия наем, считано 

от 1 март 2021 година до напускане на общежитието. 

 24. АС приема актуализиран „Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и 

вътрешен ред в студентските общежития на МУ- София“. 

 25. АС допълва Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022 г. в 

раздел ХVІІ. „Следдипломно обучение“ както следва: 
  - в т.13.1. след „Специализанти“ да бъде добавено „и специалисти“; 



 - в т. 13.1.1. в края да бъде добавено следното изречение: „Специалистите следват 

същата процедура, като попълват бланки Образец № 3 или № 4, в зависимост от вида на 

избраното обучение“; 

 - да бъде добавена т. 13.1.4. със следното съдържание: „Включването в обучения на 

специализанти и специалисти се осъществява само след представен документ за платена 

такса за обучението в деня на неговото започване. Не се допуска фигуриране в списъка на 

присъствалите в съответното обучение специализанти или специалисти с неуредени към МФ - 

София финансови задължения“. 

 26. Академичният съвет реши да се стартира подготовката на необходимите документи 

за създаване на Сдружение на Медицинските университети с нестопанска цел в 

общественополезна дейност.   

 27. Академичният съвет упълномощава Ректора на Медицински университет – София 

Акад. Л. Трайков, дмн, да участва в учредителното събрание и да подготви необходимите 

документи за регистрация на сдружението, след което да се представи на АС за вземане на 

решение по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗВО. 

 28. АС разрешава да се коригира  решението на АС по точка № 18 от Протокол № 10 от 

03.06.2021 г.  във връзка  с допусната техническа грешка при определяна на размера на  

месечния наем на студентите в блок № 6, в таблицата , ред № 8 както следва:  

  

 Апартамент от две стаи 

/Тип 8/ 

       

  

 29. АС утвърждава   предложение от ФС на ФДМ за изменение на „Единните държавни 

изисквания“ за придобиване на професионална квалификация по специалност от регулираните 

професии „Дентална медицина“. 

 30. АС утвърждава новия дизайн на Дипломите за хабилитирани лица в Медицински 

университет – София. 

 

 

        РЕКТОР: 

        АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 

 
 


