
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
от 27-28.01.2022 г. 

 
 

    АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 
І.  Разрешава обявяването на конкурси и асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет – София както следва: 
 
    1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  
• За Катедра по епидемиология и хигиена – двама асистенти в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл.трудова, комунална, 
училищна, радиационна и др.)“ на база Сектор „Хигиена“ към Катедра по 
епидемиология и хигиена; 

• За Катедра по физиология и патофизиология – 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 „Патофизиология“ към Катедра по физиология и патофизиология; 

• За Катедра по физиология и патофизиология – двама главни асистенти  в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“ на база 
Сектор „Физиология“ към Катедра по физиология и патофизиология; 

• За Катедра по белодробни болести – един главен асистент 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 главен 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“; 

• За Катедра по фармакология и токсикология – един главен асистент в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. 
фармакокинетика и химиотерапия)“ към Катедра по фармакология и токсикология; 

• За Катедра по физикална медицина и рехабилитация – трима асистенти в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация“: един асистент на база УМБАЛ 
„Александровска“, един асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“  и 
един асистент на база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“. 

 
    2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:     

• За катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“: 
- едно място за„главен асистент“ в Област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и 
научната специалност „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“; 

• За катедра „Детска дентална медицина“: 



• две места  за „асистент“ в Област на висшето образование. 7. 
„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.2. „Дентална 
медицина“ . 

 
    3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР 
ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“ 

• За нуждите на Катедра „Здравна политика и мениджмънт“: 
    - Едно място на 0.25 за „доцент“ 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“; 
    - Едно място на 0.50 за „асистент“ в Област на Висшето образование 
7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3 Фармация и научна 
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ 

• За нуждите на катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ                   
                  „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: 

    - Едно място  за „главен асистент” в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

• За нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София: 
- Три места за „преподавател“ по практика.  

    ІІ. Академичният съвет утвърждава предложенията за прием на студенти в 
Медицински университет – София за уч. 2022/ 2023 г. както следва: 

1. Направление 7.1.  Медицина- 180 д.  
По ПМС № 103/ 1993 г. - 7     д.    По ПМС № 228/ 1997 г. – 3 д. 

 
2. Направление 7.2.  Дентална медицина – 100  д.   
По ПМС № 103/ 1993 г. –  2 д. По ПМС № 228/ 1997 г.- 2  д. 

 
3. Направление 7.3.  Фармация – 120 д. 
По ПМС № 103/ 1993 г. –   3 д.     По ПМС № 228/ 1997 г.- 3  д. 

 
4. Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“:  
4.1. Направление 7.4.  Обществено здраве: 

• Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър:  
                10 д. редовно обучение   и   

24  д. задочно обучение 
 

ОКС Магистър / след бакалавър /–  40   д.  задочно обучение 
По ПМС № 103/ 1993 г. –   5 д.     По ПМС № 228/ 1997 г.- 5  д. 

 
 

• Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър     
                    12   д. редовно обучение  и   
                    24 д. задочно обучение 
 
    ОКС Магистър /след бакалавър / –    40  д. задочно обучение 

По ПМС № 103/ 1993 г. –   5 д.     По ПМС № 228/ 1997 г.- 5  д. 
    

• Кинезитерапия, ОКС Бакалавър: 



         20  д. редовно обучение  
4.2. Направление 7.5. Здравни грижи: ОКС Бакалавър: 

 
 

• Медицинска сестра     120 д.     
    По ПМС № 103/ 1993 г. - 5 д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 5 д. 
 
 

• Акушерка                 30 д.      
     По ПМС № 103/ 1993 г. - 5   д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 5 д. 
 
 

• Лекарски асистент     20   д.         
    По ПМС № 103/ 1993 г. -  5  д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 5   д. 
 
    4.3. ОКС Магистър - редовно обучение  
    /по чл. 42, ал,1 т.1 буква „а“ от ЗВО / 

• 10 д. по специалност „ Медицинска рехабилитация и балнеология“  
• 10 д. по специалност „ Медицинска козметика“  
• 10 д. по специалност „Здравословно и диетично хранене“ 
• 10 д. По специалност „Клинични здравни грижи“ 

 
5. Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца, 
Направление 7.5. Здравни грижи, ОКС Бакалавър: 

• Медицинска сестра–         75 д. 
• Акушерка                 15 д. 
• Лекарски асистент             20 д.  

 
6. Медицински колеж „Й. Филаретова“, Направление 7.5. Здравни грижи,  
ОКС Професионален бакалавър  

• Медицински лаборант            45 д. 
• Рентгенов лаборант                45 д. 
• Зъботехник                    50 д. 
• Рехабилитатор                45 д. 
• Помощник фармацевт            55 д. 
• Инспектор по обществено здраве        25 д. 
• Масажист /  с увредено зрение /            5 д. 
• Медицинска козметика            28 д. 
• Парамедик                    20 д. 

            Общо:        318 д. 
 

    По ПМС № 103/ 1993 г. 
• Медицински лаборант              2 
• Рентгенов лаборант              2 
• Зъботехник                  2 
• Рехабилитатор                  1  
• Инспектор по обществено здраве      3 
• Медицинска козметика              1 
• Парамедик                  3 

                Общо:        14 



    ВСИЧКО: По държавна поръчка    1208 д.  
    От тях:  
    Редовно обучение и     1080  д.      
    Задочно обучение =       128  д. 
    По ПМС № 103/ 1993 г. -  51  д.   
    По ПМС № 228/ 1997 г –   33  д. 
 
    ІІІ. Академичният съвет утвърждава предложенията за прием на докторанти в 
Медицински университет – София за уч. 2022/ 2023 г. както следва: 

• Общ брой на предложените докторантури е 76 , от които: 
• редовна форма на обучение –  50 броя; 
• задочна форма на обучение –  26 броя; 

• 2 (два) броя докторантури за Медицински факултет, в редовна форма на 
обучение за студенти и докторанти – българи, живеещи извън Република 
България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., и студенти – 
граждани на Република Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., 
за учебната 2022-2023 година. 

• Разпределението на бройките докторантури по факултети е следното: 
• МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:     

Общо предложения за прием на докторанти – 44 броя, които включват:  
• редовни докторанти –  35 броя;  
• задочни докторанти –    9 броя; 

 
 

• ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:     
Общо предложения за прием на докторанти – 8 броя, които включват:  

• редовни докторанти – 1 брой; 
• задочни докторанти – 7 броя. 

 
 

• ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:     
Общо предложения за прием на докторанти – 14 броя, които включват:  

• редовни докторанти –  9 броя;  
• задочни докторанти –  5 броя. 

 
 

• ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. ЦЕКОМИР 
ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“: 

Общо предложения за прием на докторанти – 10 броя, които включват:  
• редовни докторанти – 5 броя;  
• задочни докторанти – 5 броя. 

 
    ІV. Академичният съвет утвърждава предложенията за преобявяване на неусвоени 
докторантури от прием за 2021/2022 г. както следва 
    Неусвоени   32  броя места за докторанти.  
    Предложение за преобявяване на  23  места.  
    Не се преобявяват  9 броя места 
 
    1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ -         редовни- 18;  задочни- 2; Общо - 20 броя.  
    2.ФАКУЛТЕТ ПО  



    ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –                    редовни - 1;задочни - 1; Общо – 2 броя     
3.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ –   редовни - 1; задочни - 0; Общо -  1 брой.  

4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.д-р  Ц. 
ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ -  нямат места за преобявяване. 

 
    V. Във  връзка с Писмо № 9104-87/ 20.12.2021 г. на МОН , АС потвърждава решението 
си от 23.09.2021 г. за участието на оценката от  ДЗИ по БЕЛ в  балообразуването  за 
отделните специалности в МУ- София за уч. 2022/ 2023 г. За следващата учебна година 
ще бъде разгледана и обсъдена  възможността за признаване на оценката от 
Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация / 
ЗДИППК / като равностоен на оценката от ДЗИ при кандидатстване. 

    VІ. АС утвърждава следните предложения за провеждане на Кандидат- студентска 
кампания за прием на студенти за уч. 2022/ 2023 г.         

    А / ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ  КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ В  
    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2022/ 2023 г. 
    1. Прием на кандидат- студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и 
Фармация: 
    1.1. Предварителни кандидат –студентски изпити: 

• Прием на документи онлайн - от 07.03.2022 г. до 11.04.2022 г. 
• Конкурсен изпит по биология – 16.04.2022 г. 
• Конкурсен изпит по химия -       17.04.2022 г. 

    1.2. Редовни кандидат –студентски изпити: 
• Прием на документи онлайн – от 06.06.2022 г. до 27.06.2022 г. 
• Конкурсен изпит по биология – 02.07.2022 г. 
• Конкурсен изпит по химия -       03.07.2022 г. 
2.     Прием на кандидат- студенти  за специалностите в Медицински колеж 
„Й.Филаретова”-София: 
• Прием на документи онлайн              от 27.06.2022 г. до 11.07.2022 г. 
• Прием на документи присъствено      от 04.07.2022 г. до 11.07.2022 г. 
• Конкурсни изпити–     12, 13, 14, 15 юли 2022 г. 
• Изпит по моделиране      18 юли 2022 г. 
• Идентификация          19 юли 2022 г. 

 
 

3. Прием на кандидат- студенти за специалностите във Факултет  по 
обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров, дмн“ : 
Прием на документи он-лайн и присъствено на адрес: ул.„Бяло море” № 8, 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 

• за специалности на ОКС „бакалавър“ от 15.06.2022 г. до 08.07.2022 г. 
• за специалности на ОКС „магистър“ от   15.06.2022 г. до 15.07.2022 г. 

    За специалност   „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ по 
направление 7.4. Обществено здраве балообразуващи са: 

• оценката от писмен изпит - тест по Социална медицина и здравен 
мениджмънт + 

• оценката от устен изпит. Максимален бал 12. 
4. Прием на кандидат- студенти във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:     

• Прием на документи- от 11.04.2022 г. до 28.07.2022 г. 
• Класиране 29.07.2022 г. 



• Записване на класираните кандидати от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. 
5. Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане 
на основание Чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички  специалности на 
Медицински университет- София: 
- от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. 

 
 
6. Класиране – 02.08.2022 г. 
    7. АС разрешава да се  намали  времетраенето на изпитите по биология и химия за 
прием по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– от 4 на  2 
астрономически часа /в съответствие с Решение  на Ректорско-декански съвет от 
05.01.2022 г./ 
    7.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в 
продължение на два астрономически часа. Изпитните задачи ще бъдат три типа:  

1. Тестови въпроси с множествен избор с един верен отговор. 
2. Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно 

дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, 
няколко думи или едно изречение).  

3. Въпроси, които изискват разширен отговор;  ако отговорът изисква схематично 
представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват 
общоприети символи и да се  въведат необходимите означения. 

    В деня на изпита ще се изтегли на случаен принцип  една комбинация, съдържаща:  
• 15 тестови въпроса;  
• 15 въпроса с кратък отворен отговор;  
• три въпроса, които изискват разширен отговор. 

    Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да 
могат да се дадат в рамките на два астрономически часа.  

    7.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в  
продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в 
гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът сe състои от три 
елемента:  

    - тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор;      
    - една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и      
    - една логическа задача, включваща материал от органична химия.  
    В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите 

въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните 
химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с 
изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на 
процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка. 
 
    Б /  ПРИЕМ НА ЧУЖДИ  ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В  
           МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2022/ 2023 г. 
 
    1. Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария: 
    1.1. Срок за прием на документи:     от 20.07.2022 г. до 14.09.2022 г.     
    1.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:      17.09.2022 г. / събота 
/ 



    1.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит            20 .09.2022 г.         
Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, 
изпитът се счита за неиздържан. 

Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на 
преоценка! 

1.4. Класиране –    21.09.2022 г.  
    Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и 
химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента 
на изпита. Максимален бал 30.00. 
    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с  Дипломата за завършено 
средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието 
към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование с оценки,  
приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците. 
    2. Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и 
Конфедерация Швейцария / трети страни /: 
    2.1. Прием на документи:     от 20.06.2022 г. до 16.09.2022 г. 
    2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:    08.10.2022 г. / събота /. 
    2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит            10.10.2022 г.     
    Забележка: Приемат се всички кандидати, положили успешно изпитите по 
английски език , биология и химия на английски език 
    3. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по 
специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 24.10.2022 г.  
    4. Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински 
университети в страната и чужбина – до 20.08.2022 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX 
на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за 
прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в 
Медицински университет - София от други Висши Медицински училища в Р България 
или от чужбина“. 
    5. Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани: 
    5.1.Такса за подаване на документи – 70 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 
    5.2. Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища 
в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- 
София в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората. 
    5.3. Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. 
Внася се в касата на МУ- Ректорат. 
    5.4. Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. Внася 
се в касата на МУ- Ректорат. 
    Забележка: Конкурсните изпити  са присъствени или дистанционни в зависимост от 
епидемичната обстановка в страната и разпоредбите на МЗ и РЗИ. 
    Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица 
за набиране на студенти за уч. 2022/ 2023 г. 
    VІІ. АС присъжда  награда „Златен Хипократ” на дипломантите- пълни отличници от 
курса на обучението и от държавните изпити на Медицински факултет и парични 
награди от завещанието  на д-р Андрей Георгиев в размер по 2000 / две хиляди / лв. в 
съответствие с   
т. 15 от Решение на Академичния съвет от 28.01.2021 г. както следва: 

1. В. Йорданов 
2. Л.  Петрова 
3. Ц. Тончев 



    VІІІ. АС разрешава     отпускане на парични награди от бюджета на Студентски 
съвет за отличен успех от курса на обучение и от държавните изпити на следните 
дипломанти от Медицински факултет: 
1. К..Димитров РБългария 5,89 6,00 

 

2. Й. Велев Кипър 5,89 6,00 
 

3. Н. Стоилкова Сърбия 5,89 6,00 
 

4. Р. Милушев Германия 5,87 6,00 
 

5. Д. Шакир РБългария 5,86 6,00 
 

6. В. Гавазова РБългария 5,84 6,00 
 

7. М. Христов РБългария 5,84 6,00 
 

8. М. Азманова РБългария 5,82 6,00 
 

9. К. Стефанова РБългария 5,80 6,00 
 

10. Е. Владинова РБългария 6,00 5,80 
 

11. Е. Пайда Гърция 5,93 5,80 
 

12. К. Исаакидис Гърция 5,93 5,80 
 

13. Р. Кръстева РБългария 5,93 5,80 
 

14. Х. Диллон Германия 5,64 6,00 
 

15. М. Ханнан Великобритания 5,67 5,80 
 

    Паричните награди са в размер по  1 000  лв. на дипломант. Общо: 15 000 лв.  
    Средствата за осъществяване на този разход са  по т. 12 от бюджета на Студентски 
съвет за 2021 г. 
    ІХ. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст  на Проф. д-р И. Петкова, дм,  от Катедрата по 
офталмология при 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. 
    Х. АС предлага да се удължи трудовия договор за  срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р А. Телчарова, дм,  от Катедра по 
педиатрия при 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. 
    ХІ.АС предлага да се удължи трудовия договор за  срок от три години след 
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р П. Шумналиева, дм, от Катедра по 
педиатрия  при 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. 
    ХІІ. АС приема за сведение следната информация за избрани преподаватели в 
Медицински университет -София: 
    МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
    1. Доц. д-р К. Карамфилов, 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 вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“; 
    2. Д-р И. Костов, 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 „Акушерство и гинекология” в 
Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 
    3. Д-р О.Косева 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 „Обща медицина” в Катедра по 
обща медицина на база УМБАЛ „Св. Анна“. 
 



    ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
    1. Д-р Д. Димитров е избран за заемане на академичната длъжност  „Асистент“ на 
0,5 щатна длъжност в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по 
професионално направление 7.2 Динтална медицина към катедра „Пародонтология”,  
 
    ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ ПРОФ.Д-Р Ц. 
ВОДЕНИЧАРОВ,дмн“ 
    1. Ас. д-р Б. Терзиева, дм е избрана за заемане на академичната длъжност „Главен 
асистент“ на 0.25 длъжност в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, по професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност 
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по Клинични и медико-биологични науки на 
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 
    2. В. Иванов, доктор е избран за заемане на академичната длъжност „Главен 
асистент“ 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 нуждите на  Катедрата 
по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС . 
    3. Ж. Цанкова, доктор е избрана за заемане на академичната длъжност „Главен 
асистент“ 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 нуждите на  Катедрата 
по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС . 
    4. Гл.ас. Т. Димитров, 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 кинезитерапия на ФОЗ 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
    ХІІІ. АС утвърждава „Учебен план“ за придобиване на втора магистърска степен по 
специалност „Дентална медицина“, след завършена магистърска степен по 
специалността „Медицина“.   
    ХІV. АС приема допълнение към учебния план за специалността „Дентална 
медицина“ със свободно избираема дисциплина СИД за студенти от 4 и 5 курс на 
тема: „Орална и лицево-челюстна патология. Проблемно-базиран и интегриран 
подход“, която да влезе в сила от летния семестър на учебната 2021/2022 г.  
    ХV. АС избира Е. Захариева и Д. Натова за хонорувани преподаватели в  ДЕОС по 
английски език за преподаването на чуждестранни студенти от подготвителната уч. 
2021/ 2022 г.  
    ХV. АС приема следните промени в общите вътрешни правила за работната заплата 
на Медицински университет – София , считано от 01.01.2022 г.: 

1. В чл. 14 като цяло се актуализират възнагражденията съобразно новия КТД в 
сила от 01.01.2022 г., 

2. В чл. 14, ал. 6 се регламентира заплащането на преддипломен стаж със 
студенти обучавани на английски език. 

3. В чл. 16 се правят корекции, свързани с вътрешното заместване на отсъстващи 
работници и служители в условията на пандемията от КОВИД-19. 

4. В чл. 19 се добавя текста за Методиката за еднократно ДМС  в края на 
годината за научна активност. 

5. В параграф 6 се регламентира индексирането на РЗ по решение на 
Академичния съвет от 23-24.11.2021 г. 



 
 
 
 
 
 


