
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
от ПРОТОКОЛ № 17  от  

ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 
на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

от 23- 24.11.2021 г. 
     

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
    1. Разрешава на основание  чл.19, Раздел ІІІ от ОВПРЗ на МУ – София да се изплати 
еднократна „Коледна добавка” в размер на 100% от БРЗ на всички служители по 
основен трудов договор в МУ – София и в Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. 
д-р Ц. Воденичаров“, съобразно възприетите критерии за плащане. За клиничните 
преподаватели, които са на допълнителен трудов договор с Ректора и на 0,25 длъжност 
в Медицински факултет да се изплати „коледна добавка” в размер на 100% от БРЗ, 
която е идентична с ОРЗ на преподавателите, съобразно възприетите критерии за 
плащане. 
    Необходимата обща сума за изплащане на еднократната добавка е в съответствие с 
Доклад на Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- Ректорат и 
предварителни разчети от структурните звена.  
    2. Във връзка с обсъжданията по новия Колективен трудов договор, Академичният 
съвет разрешава да  се увеличат заплатите  в МУ- София, въз основа на направен модел 
на индексиране с коефициент 1,10 от 01.01.2022 г. 

Индексирането на РЗ  ще се реализира при условие, че бъде приет ЗДБРБ за 2022 
г. и ПМС за изпълнението му. 
    Въз основа на това увеличение се актуализира базата на стимулиране на клиничните 
преподаватели за студентско обучение на български  език съгласно чл.47 ал.1 от КТД. 
    3. Във връзка с ПМС №370 от 04.11.2021 г. и допълнителен трансфер за Медицински 
университет –София в размер на 1 151 712 лв. по бюджета на МОН за подпомагане 
бюджетите на държавните висши училища за 2021 г. , средствата за допълващи и 
компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от 
Закона за държавния бюджет на Република България се     разпределят в съответствие с 
Доклад от Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- Ректорат по следните 
направления: 
    3.1. За повишаване социалните стипендии на студентите от 90 лв. на 100 лв., и 
останалите стипендии (с изключение на тези за студенти с отличен успех) от 115 лв. на 
125 лв.  

За стипендиите на студенти с отличен успех от 130 лв. на 140 лв. / от собствени 
средства /.  
    3.2. За изплащане по 100 лв. месечно на назначените по трудов договор лица в 
Медицински университет – София за месеците октомври, ноември и декември 2021 г.  
     Правоимащи лица са: 
    -  служителите, съответно преподавателите, имащи не по-малко от десет отработени 
дни в съответния месец.  
    - лицата, които са назначени на втори трудов договор, при положение че основния им 
трудов договор е с работодател, който не е звено на Медицински университет – София. 
Същата се изплаща независимо от продължителността на работния ден на съответното 
лице – 8 часа, 4 часа, 2 часа и т.н.  
    - право на добавката имат и лицата, назначени извън основния щат на трудово 
правоотношение. 



    3.3. Във връзка със свързани с пандемията от COVID-19  неблагоприятни 
икономически условия за работата на по-малките звена на Медицински университет – 
София, АС разрешава да се финансира формиращия се недостиг във Филиал „Проф. д-р 
Иван Митев”- Враца в размер на 65 000 лв. , Медицински колеж „Й. Филаретова” в 
размер на 250 400 лв.и Развойно- техническа база в размер на 9 000 лв. 

    3.4. За осигуряване на необходими дезинфектанти и други, свързани с превенцията 
срещу  COVID-19, както и заплащане на направени бързи антигенни тестове във връзка 
с осигуряване на присъствена част от учебния процес на студенти, преподаватели и 
служители за периода до 19.11.2021 г.  
    4. АС инициира участието на Медицински университет-София в Национална 
програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни 
научни списания и отворения достъп до научна информация“, одобрена от 
Министерски съвет с решение № 733 от 21.10.2021 г.  
    5. Допълват се  Общите вътрешни правила за работната заплата на Медицински 
университет – София , утвърдени и приети на АС на МУ - София на 11.01.2021 г.  с 
нова точка IV към РАЗДЕЛ V  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
НАД ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, член 19 на ОВПРЗ както следва: 

5.1. Утвърждава се Методика за еднократно ДМС за научна активност. 
5.2. Въвежда  се еднократно ДМС в края на годината за научна активност, както 

и във връзка с решение на МС от м.07.2021 г. , с което МУ-София придобива    статут 
на  научно-изследователски университет по критериална система по следната скала: 

- от 3 до 5 публикации /като първи автор / с импакт-фактор и/ или с не по-малко 
от  
1 монография /учебно / научно помагало, и/или с 1 участие в научен проект  като 
ръководител,  

се заплаща сума х 60 лв. / месечно  - общо – 12 м. х 60 лв. – 720 лв. под формата 
на еднократно ДМС в края на 2021 г. 

- от 6 до 10 публикации / като първи автор / с импакт-фактор – 90 лв. /месечно –  
общо – 12 м. х 90 лв. – 1080 лв. под формата на еднократно ДМС в края на 2021 

г. 
- над 11 публикации /като първи автор / с импакт - фактор –  
общо 12 м. х 120 лв.  –1440 лв. под формата на еднократно ДМС в края на 2021 

г.“ 
    Сумите да се осигуряват след издаване на заповед за  правоимащите от отдел „ФЧР“,  
съгласувано с отдел „Наука“ и средствата да се осигуряват целево от Ректората на МУ 
– София като трансфер по бюджета на структурните звена. 
    Паралелно ще бъде обсъдено  допълване в текстовете на КТД  и  ВПРЗ  на  МУ – 
София.  
    5.3. За следващите години от 01.01.2022 г. с новия КТД да се въведе бонусиране при 
изпълнение на три условия кумулативно: 
    - 2 публикации с импакт-фактор / като първи или последен автор / когато са 
несвързани с  академичното развитие  на преподавателя и не по-малко от 1 монография 
/учебно / научно  помагало и 1 участие в научен проект като ръководител на проекта се 
бонусират с еднократно ДМС за научна активност – 1000 лв. в края на годината. 

6. Във връзка със свързани с пандемията от COVID-19  неблагоприятни 
икономически условия за работата на по-малките звена на Медицински университет – 
София в съответствие с Доклад от Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на 
МУ- Ректорат, след направени разчети, се освобождават от вноска 15 % върху 
приходите за 2021 г., следните звена: 

• Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца; 



• Медицински колеж „Й. Филаретова”; 
• Централна медицинска библиотека; 
• Департамент по езиково обучение и спорт; 
• Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров” 

    7. Академичният съвет утвърждава „Методика за предоставяне на стипендии за 
специални постижения / награди / от  бюджета на Студентски съвет за зимния семестър 
на учебната  2021/ 2022 г.“ 
    8. АС     разрешава  обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 
Медицински университет – София както следва: 
    8.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  
    - 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 „Вътрешни болести“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
    - 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 „Вътрешни болести“ на база УМБАЛ „Александровска“; 
    - За Катедра по вътрешни болести – един асистент  в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология“ на база УМБАЛ 
„Александровска“; 
    - За Катедра по вътрешни болести – един асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Клиника 
по хематология на база УМБАЛ „Александровска“; 
    - За Катедра по дерматология и венерология – един 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 клинична лаборатория – един асистент и един доцент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична лаборатория“ на база УМБАЛ 
„Александровска“; 
    - За Катедра по физиология и патофизиология – един 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 база Катедра по физиология и патофизиология. 
 
    8.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

• Едно място за  „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите 
на катедра „Протетична дентална медицина“. 

• Две места за „главен асистент“ в област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална 
медицина“ и научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за 
нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. 

 
    8.3.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

• Едно място за Доцент в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, по професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „ 



Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра 
„Технология на лекарствените средства  и биофармация“ на ФФ; 

• Едно място за Доцент в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, по професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност 
„Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ на ФФ; 

• Две места за Асистент в  Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, по професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „ 
Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра 
„Технология на лекарствените средства  и биофармация“ на ФФ; 

     
    9. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р И. Еленков, дм,  от  Катедра по 
инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ   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 Доц. д-р М. Николовски, дм,  от Катедра по 
урология, МФ  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 възрастна Проф. д-р Р. Рашков, дм  от Катедра по 
ревматология, МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 
допълнително споразумение. 
    12. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р В. Владимиров, дм,  от Катедра по 
спешна медицина, МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 
допълнително споразумение. 
    13. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на Доц. П.Здравева от Катедра „Фармакогнозия” 
при ФФ, 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. 
    14. АС утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските 
проекти от конкурсите на Медицински университет – София  “Изграждане на 
инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2021” и “Стимулиране на научни 
изследвания в области с постигнати високи постижения – 2021” в съответствие с 
Доклад № ВК- 1690/ 19.11.2021 г.  на Зам. ректора по Наука и акредитация както 
следва:  
    14.1.  Оценъчни критерии за финансиране на изследователските проекти чрез 
конкурса на МУ-София: 

- Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ-София - 
“Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2021” с 
финансиране от бюджетната субсидия с оценка от 39 точки- класиран 1 проект на обща 
стойност 26 928,00 лв. 

- Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ-София - 
“Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения 
– 2021”, с финансиране от бюджетната субсидия с оценка от  32- 29, класирани 4 
проекта на обща стойност 138 094,42 лв. 

14.2. Технология на финансиране – Предвид научната значимост на 
изследователските проекти, съгласно становището на докладчиците, финасирането се 
извършва, както следва: 



• В конкурса на МУ-София “Изграждане на инфраструктура за научни 
изследвания в МУ-София - 2021” от утвърдения от АС бюджет за разходване 
на бюджетната субсидия на МУ-София за научноизследователска дейност за 
2021 г.: 
- финансиране в размер на 100% на исканата сума на единия одобрен с 

окончателна оценка 39 точки изследователски проект с мотив, че закупената техника и 
подобрената инфраструктура ще допринесат за повишаване на оценката при 
акредитация от НАОА. 

• В конкурса на МУ-София “Стимулиране на научни изследвания в области с 
постигнати високи постижения – 2021” 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. на МУ – София: 

    - финансиране в размер на 100% на исканата сума - 4 бр. изследователски проекти, 
приети с окончателни оценки 32 - 29 точки. 
    15. АС утвърждава вътрешно преразпределение на планираните средства в 
утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за 
научноизследователска дейност за 2021 г. както следва:  

В точка 1.1.1. „Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които 
ДВУ подготвя студенти и докторанти”: да се увеличи с 38 094,42 лв. планираната сума 
за сключване на договори по конкурса „Стимулиране на научни изследвания в области 
с постигнати високи постижения'2021” и се намали със същата сума планираната за 
сключване на договори по конкурса „Изграждане на инфраструктура за научни 
изследвания в МУ-София’2021” в точка 1.1.6. „Инфраструктурни проекти за 
провеждане на качествени и конкуретноспособни изследвания“ 
 

Планираните суми за съответните конкурси стават следните: 
• Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения'2021 – 138 094,42 лв. 
• Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София'2021 – 26 

928,00 лв. 
    16. АС утвърждава следните  промени в минималните изисквания към научната и 
преподавателска дейност за придобиване на научна степен и за заемане на академични 
длъжности „доцент“ и „професор“ в МУ-София по професионално направление 7.2. 
Дентална медицина, приети на заседание на Факултетния съвет на ФДМ на 15.11.2021 
г: 
    Приложение № 3 – за Област 7. Здравеопазване и спорт по професионално 
направление 7.2. Дентална медицина. 

    16.1. В Показателите за ДОЦЕНТ: 

1. В показател Г вместо *Общ брой статии – 5 *от които статия с IF – 1 (по TR) 
(извън доктор, гл.асистент) става *Общ брой статии (група В и Г) – 22 (извън 
доктор, гл.асистент - 15), от които * статии с IF – 1 (по TR) и се добавя 
показател първи и последен автор с IF, което носи допълнително + 40т. 

2. В показател Д вместо Цитирания след гл. асистент става Цитирания 

3. В показател Е вместо общо 100 точки става 80 точки 

    Минималният общ брой точки за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ 
вместо 1100 става 1080. 

    16.2.    В Показателите за ПРОФЕСОР: 



    2.1. В показател Г вместо *Общ брой статии – 8*от които статии с IF – 2 (по TR) 
(извън доктор, гл.асистент, доцент) става Общ брой статии (група В и Г) – 50 
(извън доктор, главен асистент, доцент – 30), от които  * статии с IF – 2 (по TR) 
и се добавя показател първи и последен автор с IF, което носи допълнително + 
40т. 

    2.2. В показател Е вместо Докторанти – защитили – 2- 40/n става Докторанти – 
защитили –  1 - 40/n и общият брой точки вместо 200 точки става 180 точки 

    2.3. В показател Ж вместо Учебна натовареност за последните две години, от 
които 30ч. лекции:  0,5т. /час –упражнения 1т. /час лекция става Учебна 
натовареност за последните две години - 1т./час. 

    Минималният общ брой точки за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР 
вместо 1400 става 1380. 

    17. АС разрешава да се отпуснат 11 парични награди в размер по 1 000 лв. на 
дипломант /общо 11 000 лева / от бюджета на Студентски съвет на следните 
дипломанти от ВИПУСК  2021 г.  на Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. 
Воденичаров“ за отличен успех през периода на професионалното им обучение: 

• В. Василева - специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,94.  

• С. Таскова – специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,88. 

• С. Недялкова - специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,86. 

• Ю. Делчева -  специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,81. 

• М. Стоичкова – специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,81. 

• П. Стойнова – специалност „Медицинска сестра“, среден успех от следването 
отличен 5,80. 

• И. Величкова – специалност „Акушерка“, среден успех от следването 5,93. 
• М. Андреева – специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, сред 

успех от следването 5,83. 
• Л. Крекманова – специалност „Кинезитерапия“, среден успех от следването 

отличен 6,00. 
• С. Базовичка  - специалност „Кинезитерапия“, среден успех от следването 

отличен 6,00. 
• М. Манева – специалност „Кинезитерапия“, среден успех от следването 

отличен 6,00. 
    18. Академичният съвет разрешава да се отпуснат 5 броя награди по 1000 лева на 
дипломант /общо 5 000 лева / от бюджета на Студентски съвет на следните дипломанти 
от ВИПУСК  2021 от Медицински колеж „Й. Филаретова“ при МУ- София за отличен 
успех през периода на професионалното им обучение: 

• Й. Церовска- специалност „Зъботехник“ . 
Среден успех от следването -5.78, Среден успех от държавните изпити- 6. 

• А. Алексиева - специалност „Рехабилитатор“ 
Среден успех от следването -5.93, Среден успех от държавните изпити- 6. 

• Й. Серафимова - специалност „Медицински лаборант“ 
Среден успех от следването -5.75, Среден успех от държавните изпити- 6. 

• Т. Караиванова - специалност „Помощник- фармацевт“ 



Среден успех от следването -5.72, Среден успех от държавните изпити- 6. 
• В. Шерифов - специалност „Масажист“ 

Среден успех от следването -5.35, Среден успех от държавните изпити- 6. 
     Средствата за осъществяване на тези разходи са по т.12 от бюджета на 
Студентски съвет за 2021 г. 

    19. АС избира К. Томова за хоноруван преподавател в ДЕОС по български 
език за чуждестранни студенти от МФ и ФДМ за учебната 2021/2022 г., която да заеме 
мястото на отказал се преподавател.   

    20. АС утвърждава предложението на ФС на МФ за избор на носители на 
Традиционните награди  на Медицински факултет за значителни приноси в 
научноизследователската и преподавателска дейност за 2021 г., на които ще бъде 
връчен плакет и парична награда от 1000 /хиляда/ лева, както следва: 

    20.1. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР ОРАХОВАЦ за значителни приноси в 
научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки – Доц. д-р 
Т. Дърленска, дм – Катедра по фармакология и токсикология. 
    20.2. Награда на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ за значителни приноси в 
научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки – Доц. д-р 
Т. Чамова, дм – Катедра по неврология. 
    20.3. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за значителни 
приноси в научната и преподавателската дейност: 

• в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ - Гл. ас. д-р М. Христов, дм – 
Катедра по фармакология и токсикология 

• в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ - Гл. ас. Д-р А. Банчев, дм – Катедра по 
педиатрия 

    20.4. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в 
научната и изследователската дейност – С. Василев - VІ курс 
    20.5. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на 
медицинската наука и практика на името на ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ: проф. д-р Д. 
Петров, дмн – Катедра по белодробни болести 
    21.  АС приема за сведение информацията за избрани асистенти и хабилитирани лица 
в МУ- София както следва: 
    21.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

• Доц. д-р В. Димитрова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„професор” 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“; 

• Доц. д-р С. Йовев, 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 сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 
на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

• Доц. д-р П. Пенчев, 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 
„Гастроентерология” в Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ“; 

• Гл. ас. д-р П. Димитров, 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 
„Урология” в Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“; 

• 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 
„Урология” в Катедра по урология на база УМБАЛ „Александровска“; 

• Д-р Д. Стойкова 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 „Патологоанатомия и 
цитопатология” в Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р Д. Кисова 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 „Патологоанатомия и 
цитопатология” в Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р М. Станчева 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 „Патологоанатомия и 
цитопатология” в Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р Р. Георгиева 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 „Патологоанатомия и 
цитопатология” в Катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 

• Д-р И. Йовчевска 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 „Патофизиология” на база 
Сектор „Патофизиология“ в Катедра по физиология и патофизиология;  

• Д-р П. Сомлев 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 „Патофизиология” на база 
Сектор „Физиология“ в Катедра по физиология и патофизиология;  

• Д-р Ц. Попова 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 „Акушерство и 
гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 
дом“; 

• Д-р В. Иванов 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 „Акушерство и 
гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 
дом“; 

•  Д-р А. Чернев 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 „Акушерство и 
гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 
дом“; 



• Д-р М. Павлова 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 „Гастроентерология” в 
Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

• Д-р С. Чурчев 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 „Гастроентерология” в 
Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

• Д-р Т. 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 „Гастроентерология” в 
Катедра по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

• Д-р И. Модева 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. Ив. Митев“; 

• Д-р Н.Боцевска 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 „Офталмология” в Катедра 
по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 
    21.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

• Д-р Д. Киров, доктор,   
• Д-р Н. Апостолов, доктор,  
• Д-р Р. Тодоров, доктор, са избрани за заемане на академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.2. „Дентална медицина“ и научна специалност 
„Протетична дентална медицина” в Катедра „Протетична дентална медицина“ 
на Факултета по Дентална медицина при МУ – София.  

 
    21.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

• Доц. М. Бурдина е избрана за  „Професор“  в област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и 
научна специалност „Токсикология“ за нуждите на Катедрата по 
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ. 

• Ас. Д. Цанкова е избрана за „Главен асистент“ в област на висше образование 
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и 
научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на Катедра  
„Фармацевтична химия“ при ФФ. 

     
    22. АС приема за сведение Сравнителните данни по брой подадени и 
финансирани проекти  за проведените конкурси „Млад изследовател” в МУ-
София за периода от 2017 до 2022 г. както следва: 

• В конкурс „Млад изследовател-2017“, са подадени 24 броя проекти, от които 18 
броя са финансирани. 

• В конкурс „Млад изследовател-2018“, са подадени 27 броя проекти, от които 20 
броя са финансирани. 

• В конкурс „Млад изследовател-2019“, са подадени 37 броя проекти, от които 28 
броя са финансирани. 



• В конкурс „Млад изследовател-2020“, са подадени 26 броя проекти, от които 15 
броя са финансирани. 

• В конкурс „Млад изследовател-2021“, са подадени 22 броя проекти, от които 20 
броя са финансирани. 

• В конкурс „Млад изследовател-2022“, са подадени 11 броя проекти. 

 
                                    РЕКТОР: 
                                    АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


