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   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА   

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

    23-24.09.2021 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Годишното отчетно – изборно общо събрание на Медицински университет – София 

да се проведе  онлайн на платформата ZOOM на същата дата и в същия час – 29.09.2021 г. от 

13.30 ч. Гласуването на Отчетния доклад на Ректора ще се проведе в същия ден на същата 

платформа. 

 2. Допълва се Комисията по кандидатурите за провеждане на Общото отчетно-изборно 

събрание на МУ-София на 29.09.2021 г., утвърдена на заседание на Академичния съвет на МУ-

София (протокол № 12/29.06.2021 г.), в състав: 

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

Членове:   1. М. Гинзерова - гл. юрисконсулт на МУ- Ректорат 

2. Д. Димитрова - Ръководител Отдел „Наука и акредитация“ МУ- 

Ректорат, 

с  резервен член: Р. Алексиев – юрисконсулт в МУ-София. 

 3. По предложение на  Комисията по изборите гласуването за попълване състава на 

Академичния съвет на МУ- София ще се проведе присъствено / тайно / на 30.09.2021 г.  

/ четвъртък / в часовия диапазон от 9.00 ч. до 15.00 ч. в сградата на Медико-биологичен 

комплекс на ул. „Здраве“ № 2, втори етаж, аудитория № 1. 

 4. АС приема 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. 

 5. АС приема „Стратегия за развитие на Медицински университет  - София за мандат 

2020- 2024 г.“ 

 6. АС приема „Стратегия за научно развитие на Медицински университет  - София за 

периода 2021- 2025 г.“ 

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

София както следва:    

 7.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

  -  За Катедра по неврология – двама главни асистенти в област на висшето 

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

научната специалност „Неврология“: един главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“ и един главен асистент на база МБАЛНП „Св. Наум“; 

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

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

специалност „Обща медицина“ на база УМБАЛ „Св. Анна“;                                                                                                                                                     

 -  За Катедра по психиатрия и мед. психология – един главен асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия“ на база УМБАЛ „Александровска“; 
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 - За Катедра по физиология и патофизиология – един професор  в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“ на база Сектор 

„Патофизиология“ и един главен асистент  в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Патофизиология“ на база Сектор „Физиология“ на Катедра по физиология и 

патофизиология; 

 - За Катедра по офталмология – един професор и двама главни асистенти  в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Офталмология“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

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

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

специалност „Нефрология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 -  За Катедра по неврохирургия – двама доценти  в област на висшето образование 

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

специалност „Неврохирургия“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 - За Катедра по фармакология и токсикология – двама професори  в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия) “ на база Катедра по фармакология и токсикология; 

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

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

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

„Александровска“. 

 7.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 -  Конкурс за 3 места за  заемане на академичната длъжност „Асистент“ в Област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. 

Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Детска дентална медицина“ при ФДМ; 

 - Конкурс за заемане на академичната длъжност асистент – 2 места по 0,50 щатна 

длъжност, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 

направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра 

„Пародонтология“.  

 

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

 - Конкурс за едно място за „Асистент“  на 0,5 длъжност 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 преподаване на учебната дисциплина „Комуникационни умения и справяне с 

конфликти“- за нуждите на Катедра „Биоетика“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“; 

 - Конкурс за едно място за „Асистент“  на 0,25 длъжност 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 преподаване на учебната дисциплина „Социално и здравно 

законодателство“- за нуждите на Катедра „Биоетика“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“;  

/ Изискване към кандидатиге е да притежават ОКС Магистър по Право /. 
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 -  Едно място  за „асистент” 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 Цекомир Воденичаров, дмн“. 

 -  Едно място  за „асистент” на 0,50 длъжност 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 Цекомир Воденичаров, дмн“.  

/ Допълнителни изисквания са отлично владеене на английски и френски език във връзка с 

работата по международни проекти и допълнителна квалификация в областта на 

управлението на университетските структури и публичния мениджмънт – във връзка с 

повишените изисквания и документация, изисквана от НАОА и НАЦИД. 

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

професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Хирургия“  за нуждите на 

Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, за преподаване 

на студентите от специалност „Медицинска сестра“ по дисциплината „Хирургия“ . 

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

навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Е. Тюфекчиева, дм  от Катедра по 

акушерство и гинекология, МФ /за втори път /  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. М. Райчева, дп от Катедра по неврология , 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 възрастна Проф. д-р С. Хараланов, дм  от Катедра по психиатрия 

и мед. психология, на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

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

както следва: 

 11.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 -  Гл. ас. д-р Н.Кръстева, 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 „Офталмология” в Катедра по 

офталмология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Ас. д-р Н. Габровска, 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 „Белодробни болести” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 - Ас. д-р Д. Кофинова, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия 

на база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“; 

 - Ас. д-р Д. Митева, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия 

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 -  Ас. д-р В. Димитрова, 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 „Физиотерапия, курортология и 
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рехабилитация” в Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - Ас. д-р В. Добриянова, 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 „Оториноларингология” в Катедра по 

УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Ас. д-р Ю. Хаджиев, 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 „Оториноларингология” в Катедра по 

УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р П. Пейкова 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. д-р Ив. Митев“; 

 - Д-р Х. Ангелов 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 сърдечно-съдова 

хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

 -  Д-р В. Русева 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 „Нефрология” в Катедра по нефрология на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р М. Петкова е избрана  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 „Александровска“; 

  

 11.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

  - Д-р В. Георгиева, дм 

 - Д-р И. Джорова, дм; 

 - Д-р М. Георгиева  и трите за заемане на академичната длъжност „Асистент“ в 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 

Дентална медицина  за нуждите на Катедра „Ортодонтия“са избрани: 

 11.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ ПРОФ.Д-Р Ц. 

ВОДЕНИЧАРОВ“: 

 - Гл. ас. д-р В. Гаров, дм е избран за заемане на академичната длъжност „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“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и 

мениджмънт; 

 - Гл. ас. д-р Г. Павлова, дм избрана за заемане на академичната длъжност „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“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и 

мениджмънт; 

 12. АС приема предложението на Студентски съвет за отпускане на награди по 1000 
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/ хиляда / лв. на 10 дипломанти от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца за отличен успех 

през периода на професионалното им обучение по повод предстоящото дипломиране както 

следва: 

Специалност „медицинска сестра“: 

                                          Общ успех 

          В. Никова                                  5.83 

          М. Владинова                           5.62 

          П. Пешанова                             5.60 

          В. Панова                                  5.54 

          С. Георгиева                             5.53 

 

Специалност „Лекарски асистент“ 

        Д. Димитрова                               5.71 

        С. Чонтова                                    5.59 

        М. Георгиева                                5.59 

        М. Романски                                 5.58 

 

Специалност „Акушерка“:  

      М. Георгиева                                   5.52 

 

13. На основание чл.30, ал.1, т.10, пр. 1 от Закона за висшето образование, във връзка 

с Решение по т. 2 от Протокол от 10.06.2021 за проведена работна среща на ректорите на 

медицинските университети в Република България и Решение по т. 27 от Протокол № 12 / 

29.06.2021г. на АС на МУ-София,  

Академичен съвет при МУ-София  взема следното решение: 

 

А. Взема решение за участие на Медицински университет – София в сдружение с 

нестопанска цел с наименование „СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и Одобрява проекта на устав на 

сдружение с нестопанска цел с наименование: „СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, което следва да бъде учредено и вписано в 

регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. 

Б. Упълномощава акад. Л. Трайков, дмн – ректор на МУ-София със следните 

права: 

I. Да представлява МУ-София в учредителното събрание за създаване на 

сдружение с нестопанска цел с параметри:  

*  учредители: МУ-СОФИЯ, МУ-ПЛОВДИВ, МУ-ВАРНА, МУ-ПЛЕВЕН  

* наименование: „СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”  

* седалище и адрес на управление: град София, област Софийска, бул.”Акад. Иван 

Евст. Гешов” №15, ет. 12, стая 10   

* сдружението ще осъществява своята дейност в обществена полза 

* цели на сдружението: 

1. да изразява и защитава общите интереси на медицинските висши училища пред 

държавните и местните органи и институции и пред обществеността;  

2. да участва в процесите на формирането на държавните политики в областта на 

медицинското образование и свързаните с него дейности в сферата на 

здравеопазването;  

3. да служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско 

образование в България; 
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4.  да утвърждава престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина и 

съдейства за разширяване на присъствието на българските медицински висши 

училища там.  

 

*средства за постигане на целите на сдружението: 

1. изразяване на мнения и становища относно общите интереси на висшите 

медицински училища, както и относно развитието и проблемите на висшето 

медицинско образование в страната; 

2. разработване на стратегически документи, планове и концепции, свързани с 

развитието на висшето медицинско образование у нас; 

3. участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното 

управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни 

актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и 

обществено здраве и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването 

4. формиране на обществени нагласи чрез активно участие в медийни инициативи и 

формати, тематично свързани с проблемите на българското медицинско висше 

образование. 

 

*предмет на дейност: 

1. провеждане на срещи, кръгли маси и семинари, по обсъждане на теми, свързани с 

целите на сдружението; 

2. издаване на периодични бюлетини и други материали за запознаване на 

обществеността с  взетите решения, изработените становища и стратегически 

документи; 

3. организиране работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да 

формират и предложат решения на конкретни проблеми, свързани с висшето 

медицинско образование. 

 

II. Да подпише от името на Медицински университет –  София устава на 

сдружението с нестопанска цел с наименование: „СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, както и всички останали документи, 

необходими за учредяването и вписване на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ при 

Агенцията по вписванията. 

 

III. Да представлява МУ-София в сдружение с нестопанска цел с наименование: 

„СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” в 

съответствие с нормативната уредба и устава на сдружението, ведно с всички произтичащи 

от това правни последици. 

 14. АС утвърждава следното балообразуване за участие в  класиране за 

специалностите  Медицина, Дентална медицина и Фармация за кандидат- студентска 

кампания - 2022/ 2023 г.  като сбор от оценката от проведен ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки 

от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия. 

 15. АС избира хонорувани преподаватели по български език за чуждестранни 

студенти на МФ и ФДМ, по латински език и английски език (за подготвителната година), на 

база прогнозна учебна натовареност за учебната 2021/2022 г., както следва:  

 15.1. Хонорувани преподаватели  по български език за чуждестранни студенти от I 

курс в МФ и ФДМ, в условията на присъствена и дистанционна форма на обучение: Т. 

Антонова, М Андонова, М. Мицкова, Х.Кукова, Д.Иванова, А. Белберова, Г. Иванова, Д. 

Витанова, Е. Кючукова, К. Исса, К. Чаралозова, К. Тихова,  Н. Богданска, Н. Куков. 
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 15.2. По предложение на сектор „Чужди езици“ - в случай на необходимост – П. 

Александрова за хоноруван преподавател по английски език за подготвителната година. 

 15.3. Доц. Е. Маринова - за хоноруван преподавател по латински език. 

 16. АС утвърждава актуализирани учебни планове на следните специалности: 

 16.1. Медицина – на ОКС Магистър- на български и на английски език и Втора 

магистърска степен; 

 16.2. Дентална медицина - на ОКС Магистър- на български и на английски език 

 16.3. Кинезитерапия, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение; 

 16.4. Кинезитерапия, ОКС „магистър“, редовна форма на обучение; 

 16.5.Трудова медицина и работоспособност, ОКС „магистър“, задочна форма на 

обучение 

 16.6. Здравословно и диетично хранене, ОКС „магистър“ (по чл. 42), редовна форма 

на обучение; 

 16.7. Медицинска козметика  ОКС „магистър“ (по чл. 42), редовна форма на обучение; 

 16.8. Медицинска рехабилитация и балнеология, ОКС „магистър“ (по чл. 42), редовна 

форма на обучение; 

    16.9. Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение.   

 

 17. АС утвърждава следните конкурси: 

 17.1. Конкурс “ГРАНТ-2022” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и 

научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София; 

17.2. Конкурс “ГРАНТ-2022” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и 

научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в Университетските болници, 

сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и 

провеждане на научноизследователска дейност; 

17.3. Конкурс “Млад изследовател- 2022” за докторанти на Медицински 

университет-София. 

 17.4. АС утвърди обявяването на изброените по-горе конкурси със срок за подаване на 

документите – 1 месец, считано от 19.10.2021 г. 

 18. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките в рамките на тригодишния 

следакредитационен период на специалност от регулираните професии ,,Акушерка“ във  

Факултета по обществено здраве ,,Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на МУ-София.  

 19. АС приема за сведение информация за избрани Ръководители на Катедри в 

Медицински университет - София както следва:. 

 - Доц. д-р В. Василев, дм е избран за Ръководител на Катедра по нефрология при 

Медицински факултет. 

 - Доц. Г. Янкова, дм е Ръководител на Катедра по „Здравни грижи“ на Филиал 

„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца 

  20. АС взема принципно решение за възобновяване предоставянето на финансови 

стимули за студенти- доброволци, считано от 01.10.2021 г. 

 21. АС утвърждава предложените от Директора на Централна медицинска библиотека 

нови такси на услугите, предоставяни от ЦМБ.  

 Предложението се основава на комуникацията с потребители и служители и: 
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- включва разграничаване на услугите между външни и вътрешни за МУ – София 

потребители (което липсва в досегашния ценоразпис); 

- е съобразено с действащите пазарни цени на други сходни институции; 

- включва нови услуги като месечна читателска карта за външни потребители, 

загубени или повредени ключове от  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

      

       РЕКТОР: 

       АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


