
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ ПРОТОКОЛ № 20  от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
01-02.03.2022 г. 

 
 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1.Приема „Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на Медицински 
университет- София за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.“. 
 2.Приема положителното становище, изготвено от Контролния съвет при МУ- София 
по уточнения бюджет към 31.12.2021 г. 

 Направените финансови разходи, отразени в уточнения бюджет и отчет на Медицински 
университет – София за 2021 г. са целесъобразни и законосъобразни и съответстват на 
финансовия план. 
 3. Приема Уточнения бюджет на МУ - София към 31.12.2021 г. както следва: 

Приходи:  65 023 347 лв. 
Субсидия:  43 442 563 лв. 
Трансфери:    3 961 154 лв. 
Разходи:  145 589 044 лв. 
Наличност на 01.01.2021г.:   171 379 036   лв. 
Наличност на 31.12.2021г.:   138 217 056   лв. 

 
 4. Приема положителното Становище на Контролния съвет по Отчета на касовото 
изпълнение на МУ- София към 31.12.2021 г. 
 5. Приема положителното  Становище на Съвета на настоятелите по Отчета за касово 
изпълнение на МУ- София към 31.12.2021 г. 
 6. Приема Отчета за касово изпълнение на МУ-София към 31.12.2021 г. както следва: 

Приходи:  62 474 111 лв. 
Субсидия:  43 442 563 лв. 
Трансфери:    2 559 573 лв. 
Разходи:  86 988 761  лв. 
Наличност на 01.01.2021г.:  171 379 036   лв. 
Наличност на 31.12.2021г.:   193 408 808   лв. 

 7. АС разрешава опускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на 
десет дипломанти от Випуск 2021 г. на Фармацевтичен факултет за отличен успех от курса на 
обучение и от държавните изпити както следва: 
     Среден успех 

- Е.  Бачева    5.77; 
- К. Стойчева   5.77; 
- Д. Илиянова   5.72; 
- М. Тенева     5.72; 
- П. Тодорова    5.67; 
- П. Павликянова    5.64; 
- Л. Радева    5.64; 
- П. Георгиева    5.59; 
- С. Граматикова   5.59; 
- Е. Капитанска   5.51. 

 Паричните награди са в размер по 1 000  лв.на дипломант. Общо: 10 000 лв. 
 Средствата за осъществяване на този разход са по т. 12 от бюджета на Студентски 
съвет за 2021 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 акушерство и гинекология – един доцент и един главен асистент 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 акушерство и гинекология – един доцент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 
научната специалност „Неонатология“ на база СБАЛАГ „Майчин дом“; 
 - За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – двама доценти  в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“: един 
доцент на база УМБАЛ „Св. Екатерина“ и един доцент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-
ИСУЛ“; 
 - За Катедра по медицинска генетика – един главен асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 
научната специалност „Медицинска генетика“ на база Катедра по медицинска  генетика; 
 - 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 „Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
 - За Катедра по вътрешни болести – трима асистенти  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 гастроентерология – 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 „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 
 8.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 
 - За Катедра „Организация и икономика на фармацията“- един асистент в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление  
7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за 
нуждите на преподаването по Висша математика. 
 8.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, 
дмн“: 
 За Катедра „Медицинска педагогика“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, 

дмн“: 
 - Едно място  за „доцент” 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 Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: 

 - Едно място  за „доцент”на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност 
„Кардиология“; 
 - Две места  за „асистент”на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение“ ;. 
 - Две места  за „асистент” на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност 
„Акушерство и гинекология“;. 



 - Едно място  за „асистент” на 0,25 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 Катедра „Кинезитерапия“ 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 „Кинезитерапия“. 
 9. АС удължава трудовия договор за срок от една годинаслед навършване на пенсионна 
възрастна Доц. д-р Р. Христова, дм,  от Катедра по педиатрия, МФ /за трети път / на 
основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 
 10. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възрастна Проф. д-р Д.  Константинов, дм,  от Катедра по педиатрия, 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. 
 11. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възрастна Проф. д-р С. Стефанов, дм от Катедра по педиатрия, 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. 
 12. АС удължава трудовият договор за срок от една година след навършване на 
пенсионна възрастна Проф. д-р Б. Слънчева, дм,  от Катедра по акушерство и гинекология, 
МФ,за трети път на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 
споразумение. 
 13. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възрастна проф. д-р В. Димитрова, дм от Катедра по акушерство и гинекология, 
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. 
 14. Академичният съвет реши:  не  удължава трудовия договор на проф. д-р Л. 
Катрова от Катедра „Обществено дентално здраве“ на Факултет по дентална медицина при 
Медицински университет – София след навършване на пенсионна възраст по §11 от 
преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 
 15. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 7.3. Фармация със специалност от нерегулираните професии ,,Оценка на 
здравни технологии с фармакоикономика“ с обучение на български и английски език за 
ОКС ,,магистър“ във Фармацевтичния факултет. База за обучение – Катедра ,,Организация и 
икономика на фармацията“ и Катедра ,,Фармакология, фармакотерапия и токсикология“.  
 16. АС приема актуализиран учебен план на специалността от нерегулираните 
професии ,,Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“ с обучение на български 
и английски език за ОКС ,,магистър“ за уч.2021/ 2022 г. Срокът на обучение е една година и 
половина (три семестъра).  
 17. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторската 
програма ,,Медицина на бедствените ситуации“ (на български и английски език) от 
професионално направление 7.1. Медицина и 7.4. Обществено здраве във Факултета по 
обществено здраве ,,Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на МУ-София. База за обучение – 
Катедра ,,Превантивна медицина“. 
 18. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките по докторската програма 
,,Медицина на бедствените ситуации“ (на български и английски език) от професионално 
направление 7.1. Медицина и 7.4. Обществено здраве във Факултета по обществено здраве 
,,Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на МУ-София. 
 19. АС приема за сведение информацията за  избрани преподаватели в Медицински 
университет – София както следва: 
 



 19.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 - Доц. д-р С. Монов, 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 „Ревматология” в Катедра по ревматология на база 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
 - Доц. д-р М. Гойчева, 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 „Ревматология” в Катедра по ревматология на база 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
 - Гл. ас. д-р К. Дреновска, 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 „Дерматология и венерология” в 
Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р Н. Петрова 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 хирургия” в Катедра по хирургия на база 
УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р К. Канелова е избранза заемане на академичната длъжност „асистент” в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по хирургия на база 
УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р А. Ячева 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 „Образна диагностика и интервенционална 
рентгенология” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Александровска“; 
 - Д-р М. Ганев 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 „Медицинска генетика” в Катедра по мед. генетика; 
 - Д-р Г. Вълчев 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 „Вътрешни болести” в Катедра по вътрешни болести 
на база УМБАЛ „Александровска“. 
 19.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
 - Д-р А. Найденов е избран 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 Катедра „Протетична дентална медицина“. 
 19.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, 
дмн“: 
 - Гл.ас. И. Иванова, 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 „Кинезитерапия” за нуждите на  Катедрата по 
кинезитерапия на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
 20. АС утвърждава следните предложения за изменения и допълнения на Правилника 
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
МУ-София: 
 Приложение № 3 – за Област 7. Здравеопазване и спорт по професионално 
направление 7.1. Медицина, медико-клинична област, се изменя и допълва със следния 
текст:  



 Задължителният показател „специалност“ в група „Е“ не се прилага при 
провеждането на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по 
специалност „Kлинична психология“. 
 21. АС утвърждава решението на Изпълнителния съвет на Студентския съвет от 
28.02.2022 г. / Протокол №10 / за поемането на месечните наеми на тридесет и шест украински 
студенти настанени в База СОССБОС на МУ-Софиядо края на учебната 2021/2022 година. 
 Средствата за поемането на месечните наеми са за сметка на бюджета на Студентския 
съвет. 
 22. Академичният съвет утвърждава предложенията на Катедрения съвет  на катедра 
Хирургия и на Факултетния съвет на Медицински факултет към МУ-София за освобождаване 
на доц. д-р К. Гроздев, дм от заеманата от него академична длъжност в Медицински 
университет -София,  поради невъзможност да му се осигури изпълнение на преподавателска 
дейност. 
 23. АС оторизира проф. В. Петкова, дфн  - зам. ректор по Наука и акредитация при МУ- 
София за контактно лице по Проект за развитие на изследователските университети, който ще 
се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Приложение № 3 – за Област 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, медико-клинична област, се изменя и допълва със следния текст:

