
   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я   

ОТ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ  

 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  

   от 19.04.2022 г. 

 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема Годишен финансов отчет на Медицински университет – София за 2021 г. 

 2. Приема положителното становище  на Контролния съвет при МУ- София за 

самостоятелния бюджет на Медицински университет – София за 2022 г. Предвидените в него 

финансови разходи са целесъобразни и законосъобразни. 

 3. Приема Становището на  Съвета на настоятелите  към  МУ- София както следва: 

 - изразява положително становище за предложения самостоятелен бюджет на 

Медицински университет – София за 2022 г.  

 - предвидените в него финансови разходи са целесъобразни и законосъобразни и ще 

осигурят дейността на университета за 2022 г. 

 4. Приема самостоятелния бюджет на  МУ- София за 2022 г. както следва: 

- собствени приходи –        61 066 404 лв. 

- субсидия – по чл.91 от ЗВО –        44 023 500  лв. 

- разходите по бюджета за 2022 г.      156 623 858 лв., 

в т. ч. бюджет на  Студентски съвет за 2022 г. в общ размер 445 000 лв. (отделно от тях 

276 667,39 лв. преходен остатък от 2021 г., неусвоени поради липса на научни прояви и 

командировки в чужбина на Студентски съвет вследствие на пандемията от КОВИД-19); 

Остатъкът от неизразходвания през 2021 г. бюджет се планира да бъде използван за 

финансови стимули на студенти-доброволци в КОВИД-звена, както и финансово подпомагане 

на студенти от Украйна с оглед хуманитарната криза.) 

- от собствени средства по дейност „Наука“ – 100 000 лв. 

- лимит за представителни разходи на Ректора за 2022 г. – 15 000 лв.  

- разликата между планиран  остатък в края на 2022 г. 

и преходен остатък от 2021 г.      51 533 954 лв.

 Отчисляването на 15% от приходите на структурните звена на МУ – София  за 2021 г. 

по § 24-04, (платими да 15.04.2022 г.) по отчет се извършва съгласно Решение на АС от 

29-30.03.2022 г.,  

5. АС приема Собствените бюджети за 2022 г. на основните звена в състава на МУ – 

София,  както следва: 

 

 

 

    Дейност 341        Дейност ”Наука” 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ     

І. Всичко приходи 149 221 100  -        

в т.ч.:   

1. Собствени приходи 39 656 910  

2. Субсидия 15 113 651  

3. Наличност в началото на годината 94 450 539  

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 73 935 242 1 607 905 

ІІІ. Вътрешни разчети 6 206 663  



ІV. Планиран остатък в края на годината 67 471 290   

   

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА      

І. Всичко приходи 28 970 851   

в т.ч.:    

1. Собствени приходи 11 456 000   

2. Субсидия 6 502 814   

3. Наличност в началото на годината 11 012 037 

 ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 20 951 713   

ІІІ. Вътрешни разчети 1 810 068  

ІV. Планиран остатък в края на годината 6 209 070   

   

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ   

І. Всичко приходи 13 208 429  

в т.ч.:   

1. Собствени приходи 3 305 615  

2. Субсидия 4 742 226  

3. Наличност в началото на годината 5 160 588  

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 12 021 037  277 195 

ІІІ. Вътрешни разчети 433 896  

ІV. Планиран остатък в края на годината 476 301  

   

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ     

І. Всичко приходи 8 005 667   

в т.ч.:    

1. Собствени приходи 1 230 000   

2. Субсидия 6 452 738   

3. Наличност в началото на годината 322 929   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 8 005 667   

ІІІ. Вътрешни разчети 0   

ІV. Планиран остатък в края на годината 0   

   

ДЕОС    

І. Всичко приходи 2 229 861   

в т.ч.:    

1. Собствени приходи 400 000   

2. Субсидия 893 489   

3. Наличност в началото на годината 936 372   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 2 222 880   

ІІІ. Вътрешни разчети 0   

ІV. Планиран остатък в края на годината 6 981  

   

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ    

І. Всичко приходи 2 996 510   



в т.ч.:    

1. Собствени приходи 895 501   

2. Субсидия 1 836 915   

3. Наличност в началото на годината 264 094   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 2 996 510   

ІІІ. Вътрешни разчети 0   

ІV. Планиран остатък в края на годината 0   

   

ФИЛИАЛ ВРАЦА 

 

 

  

І. Всичко приходи 1 675 370   

в т.ч.:    

1. Собствени приходи 245 000   

2. Субсидия 1 228 221   

3. Наличност в началото на годината 202 149   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 1 675 370   

ІІІ. Вътрешни разчети    

ІV. Планиран остатък в края на годината    

 

6. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния 

бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност и издаване на научни 

трудове през 2022 г., в размер на 1 077 531 лева, приет с Протокол № 510/13.04.2022 г. на 

Съвета по медицинска наука, от които: 

 - отчисление от субсидията за 2022 г. – 10% за разходи "Текущо финансиране и 

подпомагане" по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 

присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН 

за покриване на разходи за съфинансиране на международни проекти и програми и по 

оперативни програми, в размер на 107 753 лева; 

 - за издаване на научни трудове и др., в размер на 1 018 лева. 

 7. АС приема  бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за научна 

дейност през 2022 г., в размер на 100 000 лева. 

 8. АС приема  бюджета на КЕНИМУС през 2022 г., за обезпечаване дейността на 

комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 30 400 лева. 

   9. АС разрешава при необходимост да се извършва пренасочване на средствата, 

визирани в горепосоченото разпределение 

 10. АС разрешава изплащане със заплатите за месец април 2022 г. на еднократно 

допълнително възнаграждение „Великденска добавка“ в максималния размер от 100 % от 

брутната работна заплата на служителите / вкл. клиничните преподаватели от Медицински 

факултет, преподавателите от Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, 

дмн“, служителите по ПМС 66/1996 г. и служителите на основен трудов договор (вкл. 4 ч. 

работен ден), които не работят в друг факултет или звено на Медицински университет – 

София /. 

11. АС утвърждава  следната промяна в ОВПРЗ на МУ – София за 2022 г.:  

В чл. 19, т. ІІ, в ал. 3 думите „работещи по външно съвместителство” да отпаднат тъй 

като са в известно противоречие с ал. 1. 



12. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински факултет при МУ- София както следва: 

   - За Катедра по ортопедия и травматология – двама главни асистенти и един 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология“ на база 

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

   - За Катедра по ортопедия и травматология – двама асистенти в област на висшето 

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

научната специалност „Ортопедия и травматология“ на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - За Катедра по неврохирургия  – двама главни асистенти  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 вътрешни болести – трима главни 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 образна диагностика – трима асистенти  в област на висшето 

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

научната специалност „Образна диагностика и интервенционална рентгенология“: един 

асистент на база УМБАЛ „Александровска“ и двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

 - За Катедра по епидемиология и хигиена – един главен асистент 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.)“ към Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор ,,Хигиена“. 

 13. Академичният съвет  реши:  не  удължава трудовия договор на Доц. д-р А. 

Кундурджиев от  Катедра по вътрешни болести при Медицински факултет след навършване 

на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО. 

  

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

както следва.  

     

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 -  Доц. д-р А. Оскар, 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 специалност „Офталмология” в Катедра по 

офталмология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Гл. ас. д-р А. Хаджиянев, 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 „Неврохирургия” в Катедра по 

неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 - Гл. ас. д-р Ж. Сурчев, 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 „Неврохирургия” в Катедра по неврохирургия на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 - Ас. д-р В. Хайкин, 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 „Офталмология” в Катедра по 

офталмология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Ас. д-р Н. Даков, 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 „Офталмология” в Катедра по 

офталмология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р Т. Томов 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 „Дерматология и венерология” в Катедра по 

дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р И. Калева 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 „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)” в Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор ,,Хигиена“; 

 - Д-р Н. Лалев 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 „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)” в Катедра по епидемиология и хигиена – Сектор ,,Хигиена“; 

 - Д-р Б. Мирчев 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 „Съдебна медицина и деонтология” в Катедра по 

съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р М. 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 „Съдебна медицина и деонтология” в Катедра по 

съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

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

 - Доц. д-р А. Кехайов, дм е избран за заемане на 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 здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. 

д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  

 - Гл. ас. д-р Р. Рибаров, 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 превантивна медицина на ФОЗ „Проф. д-р 

Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 

 -  Гл. ас.  Р. Майкълсън, 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 превантивна медицина на ФОЗ „Проф. д-р 

Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 

 - Е. Георгиева, дф  е избрана за заемане на академичната длъжност „Асистент“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.3 

Фармация и специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на  

Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, 

дмн“ при МУ-София. 

 

 15. АС  приема предложението на Председателя на Студентския съвет към  МУ – 

София и считано от 01.05.2022 г. прекратява отпускането на финансови стимули на студенти-

доброволци във връзка с края на извънредната епидемична обстановка, свързана с 

разпространение на КОВИД-19. 



 16. АС разрешава щатната численост на Центъра по Интегрирана дентална медицина 

към  ФДМ да бъде увеличена с четири щатни бройки т.е. от 426 бр. на 430 бр. обща численост 

на Факултет по Дентална медицина, считано от 01.04.2022 г. 

 17. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на 

Акредитационния съвет от 30.01.2020 г. ( Протокол № 2 ) с получена оценка 8,78 при 

програмна акредитация  на специалност от регулираните професии  „Медицинска сестра“ на 

ОКС „бакалавър“ от професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт във  Филиал „Проф. Ив. Митев“- Враца“ към МУ- 

София. 

 18. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на 

Акредитационния съвет от 30.01.2020 г. ( Протокол № 2 ) с получена оценка 8,82 при 

програмна акредитация  на специалност от регулираните професии  „Акушерка“ на ОКС 

„бакалавър“ от професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт във  Филиал „Проф. Ив. Митев“- Враца“ към МУ- 

София. 

 19.  АС предлага за начало на новата учебна 2022/ 2023 г. датата  26.09.2022 г.  

 20. АС разрешава участието на Медицински университет – София в проект за 

изграждане  на Швейцарски център за иновации и транслационна медицина на територията на 

МУ- София  във връзка с усвояване на швейцарски кохезионни фондове. 

    

 

 

 


