
    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 от ПРОТОКОЛ  № 18 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
     16.12.2021 г. 
 
 
 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Разрешава обявяването на конкурси и асистенти в Медицински университет – 
София както следва: 
 1.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  
• За Катедра по епидемиология и хигиена – един асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология“ на база Катедра по 
епидемиология и хигиена; 
• За Катедра по мед. микробиология – един главен асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска микробиология“ на база Катедра 
по мед. микробиология; 
• За Катедра по белодробни болести – трима асистентии двама доценти в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести“ на база 
МБАЛББ „Св. София“; 
• За Катедра по белодробни болести – един асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Гръдна хирургия“ на база МБАЛББ „Св. 
София“. 
 

1.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
 За катедра „Образна и орална диагностика“- 1 място за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“в област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ 
и научната специалност „Дентална образна диагностика“ . 

 За катедра „Детска дентална медицина“ -  1 място за заемане на академична 
длъжност „доцент“и  1 място за заемане на академичната длъжност „професор“ в 
област на висшето образование. 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 
направление 7.2. „Дентална медицина“ и научна специалност „Детска дентална 
медицина“. 

 За катедра „Протетична дентална медицина“– 1 място за заемане на 
академична длъжност „професор“в област на висшето образование. 7. „Здравеопазване 
и спорт“, по професионално направление 7.2. „Дентална медицина“ и научна 
специалност „Протетична дентална медицина“. 

 
 1.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 
 За Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – 1 място за 
заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висшето образование. 7. 
„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление7.3 Фармация, научна 
специалност „Фармакология ( вкл.фармакокинетика и химиотерапия) с допълнително 
изискване кандидатите да притежават специалност „Клинична фармация“. 



 За Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – 1 място за 
заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование. 7. 
„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление7.3 Фармация, научна 
специалност „Токсикология“, с допълнително изискване кандидатите да притежават 
специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“. 
 2. Утвърждавабалообразуване за прием на студенти по специалностите от 
направления Здравни грижи и Обществено здраве за уч. 2022/ 2023 г. : 
 2.1.За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. Здравни грижи 
въвФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и въвФилиал „проф. д-р Иван Митев“-
Враца:„Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, както  и за 
специалност„Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ по направление   7.4. Обществено 
здраве въвФОЗ„Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, балообразуващи са:   
 - оценката по български език от ДЗИ (или оценката по български език от курса 
на обучение от дипломата за средно образование) + 
 - оценката по биология от ДЗИ (или оценката по биология от курса на обучение 
от дипломата за средно образование) +  
 - среден успех от дипломата за средно образование. Максимален бал 18. 
 2.2.За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“на ОКС 
„бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“балообразуващи са:  
 - оценката по български език от ДЗИ (или оценката по български език от курса 
на обучение от дипломата за средно образование) +  
 - удвоената оценка от средния успех от дипломата за средно образование. 
Максимален бал 18. 
 2.3. За Медицински колеж „Й. Филаретова“ -  балообразуване за 
специалностите на ОКС „ професионален бакалавър по…“ в направление 7.5. Здравни 
грижи: 
 - оценката по български език от ДЗИ (при липса на  оценка от положен 
зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от 
дипломата) и  
 - удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на 
здравни грижи на нуждаещите се“. 
 За специалност „Зъботехник“ : 
 - оценката по български език от ДЗИ (при липса на  оценка от положен 
зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от 
дипломата)+ 
 - удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на 
здравни грижи на нуждаещите се“ + 
 - удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране. 
 3.Академичният съвет реши при балообразуването за прием на кандидат- 
студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина да се 
прилага § 3  от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за 
прием на студенти във висшите училища в Република България“: 
 § 3. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)  
 (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, 
която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира 
компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 
за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; 
изм., бр. 78 от 2017 г.). 



 (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката 
посъответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона 
запредучилищното и училищното образование. 
 (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по 
учебнияпредмет български език и литература, но в дипломата за средно образование 
налицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща 
може да бъде взета оценкатаот успешно положен тест по български език, като 
минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2. 
 (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска 
езиковаорганизация - партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен" 
(6,00). 
 (5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през 
последнитегодини на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-
малко от 3години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по 
държавензрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за 
среднообразование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет 
нависшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може 
дабъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд 
език,изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.  
 (6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки 
побалообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен 
изпит,а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката 
отдържавния зрелостен изпит. 
 (7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято 
дипломаза средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни 
изпити инямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, 
забалообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език 
илитература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, 
ориентиранкъм проверка на компетентностите по български език и литература. 
 4.Академичният съвет приема за сведение  информация за избрани 
преподаватели в МУ- София както следва: 
 
 4.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 - Ас. д-р Р. Кехайов, дм за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 
травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО„Проф. Б. 
Бойчев“; 
 . Д-р С. Асьов, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология” в 
Катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Св. Анна“; 
 - Ас. д-р М. Статева, дм за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и 
венерология” в Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ 
„Александровска“; 
 - Д-р Л.Симонова, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент” 
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 



направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по 
обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р Р. Тодоров, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по 
обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р З.Сабит, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология” на база Сектор 
„Патофизиология“ в Катедра по физиология и патофизиология. 
 
 
 
 4.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
 - Д-р Д. Костурков, доктор  е избран за заемане на академичната длъжност 
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ към катедра „Консервативно зъболечение”. 
  
 4.3.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 
 - Доц. И. Димитров, дхе избране избранза заеманена академичната длъжност 
„Професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 
направление 7.3 Фармация за нуждите на преподаването по физикохимия и фармакокинетика в 
катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет. 
 - Гл.ас. М. Атанасова, дхе избраназа заеманена академичната длъжност „Доцент“ в 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.3 
Фармация за нуждите на преподаването по физикохимия и фармакокинетика в катедра 
„Химия“ на Фармацевтичен факултет. 
 - Доц. М. Донева еизбраназа заеманена академичната длъжност „Професор“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.3 Фармация 
за нуждите на преподаването по висша математика в Катедра „Организация на 
здравеопазването и фармацията“на Фармацевтичен факултет. 
 - В. Гетоваеизбраназа заеманена академичната длъжност „главен асистент“ в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.3 Фармация 
и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра 
„Организация на здравеопазването и фармацията“на Фармацевтичен факултет. 
 - П. Милушеваеизбраназа заеманена академичната длъжност „главен асистент“ в 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.3 
Фармация и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите 
на катедра „Организация на здравеопазването и фармацията“на Фармацевтичен факултет. 

 4.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
          „ ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“: 
 Доц. Е. Иванов, дм  е избранза заеманена академичната длъжност „Професор“ 
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 медицинска 
педагогика на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
 Доц. Я.Проданова, дм  е избраназа заеманена академичната длъжност 
„Професор“ 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 трудова медицина на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  



 Гл.ас. А. Трендафилова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“ 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 медицинска 
педагогика на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
 Гл.ас. д-р П. Игнатов, дм  е избран за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“ на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
,по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Акушерство и 
гинекология” за нуждите на  Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
 Гл.ас. д-р Е. Спасов, дм  е избран за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 
направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация 
на здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по здравни грижи на ФОЗ 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
 Евгений Евгениев Медникаров, дм  е избран за заемане на академичната 
длъжност „Асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по 
професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Кинезитерапия” за 
нуждите на  Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, 
дмн“ при МУ-София. 
 Д-р А. Сарандев, дм е избран за заемане на академичната длъжност 
„Асистент“на 0,50 длъжност 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 Биоетика на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 
 Е. Манолова е избрана за заемане на академичната длъжност „Асистент“на 
0,25 длъжност 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 Биоетика на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 
 Р. Маркова е избрана за заемане на академичната длъжност „Асистент“на 0,50 
длъжност 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 Трудова медицина на 
ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


