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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ  ПРОТОКОЛ № 23 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

       19.05.2022 г. 

  

 АКАДЕМИЧНИЯТ  СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските 

проекти, участвали в конкурсите на МУ-София - “Грант-2022”, базирани в звената на МУ-

София (Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, 

Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и ,,Медицински 

колеж „Йорданка Филаретова” – София) и базирани в Университетските болници, сключили 

Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на 

научноизследователска дейност и “Млад изследовател-2022” 

 2.Утвърждава оценъчните критерии за финансиране на изследователските проекти 

чрез конкурсите на МУ-София както следва: 

 “Грант-2022” за звената на МУ-София – финансират се всички проекти с оценка  

20 - 17 вкл. точки.  

 “Грант-2022” за Университетски болници, сключили Договор с МУ - София за 

обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на 

научноизследователска дейност – финансират се всички проекти с оценка 

 20 - 14 вкл. точки.  

 “Млад изследовател-2022” - финансират се всички проекти с оценки 19 - 16 точки 

по основни критерии и 11 - 7 точки по допълнителни критерии. вкл.  

 Неприет за участие в класирането по конкурса “Грант-2022”, поради 

несъответствие с изискванията в условията и реда за участие в конкурса (Оценка 0 

точки по критерий за техническо оформление и пълнота на информацията) – 1 

изследователски проект, базиран в звено на МУ-София. 

 Недопуснат до участие в следващите етапи на конкурса “Грант-2022”, поради 

несъответствие с изискванията в условията и реда за участие в конкурса. Грешно 

администриране на проекта от Декана и Главния счетоводител на Медицински 

факултет. Водещият изследовател е на основен трудов договор в Университетска 

болница, но подава проект с формуляр за звена на МУ-София. – 1 изследователски 

проект, базиран в Университетска болница. 

 

3. Академичният съвет утвърждава технологията  на финансиране – Финасирането се 

извършва на база максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на 

бюджетните средства и оценката на проектите. Взети са в предвид и препоръките на 

рецензентите, както и редукции от страна на финансово счетоводен отдел, както следва: 

 3.1.Конкурс „Грант – 2022” с базова организация звената на МУ – София: 

 в размер до 18 000,00 лв. - 15 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 

оценка 20 точки; 

 в размер до 15 000,00 лв. - 16 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 

оценка 19 точки; 

 в размер до 7 000,00 лв. - 9 бр. изследователски проекти, приети с окончателна оценка 

18 точки; 

 в размер до 5 000,00 лв. - 4 бр. изследователски проекти, приети с окончателна оценка 

17 точки. 
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 3.2. Конкурс „Грант – 2022” с базова организация Университетски болници 

сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и 

провеждане на научноизследователска дейност: 

 в размер до 10 000,00 лв. - 6 бр. изследователски проекти, приети с окончателна 

оценка 20 точки; 

 в размер до 9 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателна оценка 

19 точки; 

 в размер до 8 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателна оценка 

18 точки; 

 в размер до 7 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с окончателна оценка 

17 точки. 

 в размер до 3 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателна оценка  

14 точки 

 

 3.3.Конкурс „Млад изследовател – 2022” за докторанти на МУ-София: 

 в размер до 10 000,00 лв. - 6 бр. изследователски проекти, приети с окончателни 

оценки 19 т. по основните критерии и 11 т. по допълнителните критерии; 

 в размер до 7 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни оценки 

19 т. по основните критерии и 10 т. по допълнителните критерии 

 в размер до 7 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни оценки 

19 т. по основните критерии и 9 т. по допълнителните критерии; 

 в размер до 3 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни оценки 

18 т. по основните критерии и 10 т. по допълнителните критерии; 

 в размер до 3 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни оценки 

17 т. по основните критерии и 11 т. по допълнителните критерии; 

 в размер до 2 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с окончателни оценки 

16 т. по основните критерии и 7 т. по допълнителните критерии. 

 

 4. Академичният съвет разрешава обявяването на следните конкурси: 

4.1. Конкурс “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-

София – 2022” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната 

субсидия за 2022 г. 

4.2. Конкурс “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати 

високи постижения - 2022” за финансиране на изследователски проекти със средства от 

бюджетната субсидия за 2022 г. 

4.3. Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 06.06.2022 г. 

 5. Академичният съвет приема разработената Методика по чл.90, ал. 5 и на 

разпределението по чл.90, ал. 6 от Закона  за висшето образование на Бюджета на МУ- 

София за 2022 г. и приложените Таблици, с оглед утвърждаване на разпределението на 

получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка 

на обучението, както и утвърждаване на минималните базови бюджети съобразно участието 

на преподавателите в изпълнението на учебния план по съответните професионални 

направления за уч. 2021/ 2022 г. и по структурни звена в състава на МУ- София, в 

съответствие с Доклад от работна комисия, назначена със Заповед на Ректора № РК-36- 

554/04.04.2022 г. както за Университета като цяло, така и по отделните структури като 

задължава Ръководител Отдел ФЧР, т.и гл. счетоводител да  запознае  и съгласува  

разпределението на средствата с ръководителите на факултетите.  

 6. Академичният съвет разрешава изплащане със заплатите за месец май 2022 г. на 

еднократно допълнително възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 24.05.2022 г.-  
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„Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност“ в размер на 500 лв./ петстотин лева / на служителите и 

преподавателите  в Медицински университет - София на основен трудов договор, 

включително и на преподавателите от клиничните катедри на Медицински факултет и 

Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „ Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“. 

Същото е в съответствие с чл. 51, ал. 2, т. I от КТД, подписан на 29.11.2021 г. и е 

регламентирано  с чл.19, Раздел І, ал.(1) и ал.(2) от ОВПРЗ на МУ – София от 01.01.2022 г.  

Необходимите за целта средства са осигурени в рамките на средствата за работна 

заплата на всички факултети/ структурни звена на Медицински университет – София. 

Недостигът от 70 000 лв. като парични средства за Факултет по обществено здраве „Проф. 

Цекомир Воденичаров, дмн“ ще се осигури чрез трансфер от МУ- Ректорат. 

 7. Академичният съвет разрешава  обявяването на конкурси за асистенти и 

хабилитирани лица в МУ- София както следва: 

 7.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

   - За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Инфекциозни 

болести“ на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“; 

 - За Катедра по психиатрия и медицинска психология – един главен асистент в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична психология“ на база Клиника по детска 

психиатрия „Св. Никола" към УМБАЛ „Александровска"; 

 - За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един главен асистент в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на база 

УМБАЛ „Александровска". 

 7.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - За Катедра „Детска дентална медицина“- 3 места за „Главен асистент“ в област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление  

7.2. Дентална медицина и научна специалност  „Детска дентална медицина“. 

 -  За Катедра „Ортодонтия“ – 1 място за „Главен асистент“ в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, по  професионално направление  7.2. Дентална 

медицина и научна специалност „Ортодонтия“. 

 7.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра „Фармацевтична химия“- Две места за „Професор“ в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3. 

Фармация и научна специалност „Фармацевтична химия“. 

 7.4.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. 

ВОДЕНИЧАРОВ,дмн“ 

 За нуждите на катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“: 

 - Едно място  за „професор” на 0,25 длъжност в област на висше образование   

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност 

„Педиатрия“ ; 

 - 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“ . 

 8. Академичният съвет удължава трудовия договор за срок от три години след 

навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р М. Аргирова, дм  от Катедра по спешна 
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медицина, 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. 

 9. Академичният съвет приема за сведение информацията за избрани преподаватели в 

Медицински университет – София: както следва: 

 9.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 Доц. д-р Р. Ташев, дмн  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 „Патофизиология” в Катедра по 

физиология и патофизиология, Сектор „Патофизиология“; 

 Доц. д-р С. Сираков, 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 „Образна диагностика и 

интервенционална рентгенология” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“; 

 Доц. д-р М. Коташева, 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 

„Имунопатология и алергология” в Катедра по алергология на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 Ас. д-р Е. Стойкова, дм е избрана 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” в Катедра по физиология и патофизиология, Сектор „Физиология“; 

 Ас. д-р К. Уриен, дм е избрана 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 „Неврология” в 

Катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 Ас. д-р П. Дамянов, 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 „Неврология” в 

Катедра по неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“; 

 Ас. д-р В. Циту, дм е избрана 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 „Медицинска 

микробиология” в Катедра по мед. микробиология; 

 Д-р Б. Найденова 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 Д-р М. Стоянова 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 Д-р М. Алексиева 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 „Гръдна хирургия” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 Д-р В. Вичева е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология” в Катедра по 

епидемиология и хигиена, Сектор „Епидемиология“. 

 
 9.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 Д-р М.Кирилова е избрана за „Асистент“ в  Област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и 

научна специалност  „Детска дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Детска 

дентална медицина“ при ФДМ. 

 Гл. ас. д-р П. Божинов е избран за „Доцент“ в Област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ 

и научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на Катедра 

„Обществено дентално здраве“ при ФДМ. 

 

 9.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 Гл. ас. Х. Войчева е избрана за „Доцент“ в област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна 

специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на 

Катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“ при Фармацевтичен 

факултет. 

 

 9.4.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР. 

 ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“ 

 Доц. д-р Р. Николова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по 

професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Хигиена / вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна и др./” за нуждите на  Катедрата по 

трудова медицина на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  

 

 10. Академичният съвет приема МЕТОДИКА за предоставяне на стипендии за 

специални постижения  / награди / от бюджета на Студентски съвет при Медицински 

университет- София за летния семестър на учебната  2021/ 2022 г. 

11. Академичният съвет утвърждава  актуализиран ценоразпис на предлаганите 

изследвания и услуги за 2022 г. на Медико-диагностичната лаборатория по Геномна 

Диагностика към Център по Молекулна медицина, Катедра по Медицинска химия и 

биохимия. 

 12. Академичният съвет утвърждава предложенията на Катедрения съвет  на катедра 

УНГ и на Факултетния съвет на Медицински факултет към МУ-София за освобождаване на 

доц. д-р Д. Конов, дм и гл. ас. д-р С. Йорданов, дм от заеманите от тях академични 

длъжности в Медицински университет - София,  поради невъзможност да им се осигури 

изпълнение на преподавателска дейност. 

 13. Академичният съвет утвърждава актуализирани учебни планове и 

квалификационни характеристики на следните специалности във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“:     

 - „Акушерка“ - професионално направление 7.5. Здравни грижи  на  ОКС „бакалавър“,  

редовна форма на обучение; 

 „Кинезитерапия“- професионално направление 7.4. Обществено здраве,  

на ОКС „бакалавър“, редовно обучение; 

 „Кинезитерапия“- професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

на ОКС „магистър“, редовно обучение; 



 
 

6 
 

 „Медицинска рехабилитация и балнеология“- професионално направление  

7.4. Обществено здраве, на ОКС „магистър“, редовно обучение.  

 14. Академичният съвет утвърждава актуализирани учебни планове по 

специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, по 
професионално направление    7.5. Здравни грижи  на  ОКС „бакалавър“,  редовна форма на 

обучение във Филиал   „Проф. д-р Иван Митев“-Враца. 

  15. Академичният съвет разрешава  допълнителен прием за уч. 2022/ 2023 г. на  25 бр.  

студентки по специалност „Медицинска сестра“ за ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ и 

Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца във връзка с постъпило предложение от МЗ. 

 16. Академичният съвет приема Доклад - самооценка за изпълнение на препоръка  

№ 4 на НАОА във връзка с програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии  „Инспектор по обществено здраве“ на ОКС „професионален бакалавър“ от 

професионално направление 7.5. Здравни грижи, в Медицински колеж „Й. Филаретова“- 

София, подкрепен със съответните доказателства. 

 17. Академичният съвет утвърждава решението на Централизираната комисия  за 

разпределение на средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателска 

дейност на МУ- София както следва: 

17.1. Приема предоставените документи от Комисията за разпределение на средства 

за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската 

дейност към МФ на МУ-София за учебната 2021/2022 г. в размер на 14 110 582,86 лв. с 

ДДС (коригирана обща стойност за МФ с 24 000 лв. поради постъпило дарение към 

Катедрата по Обща и оперативна хирургия за апаратурата в позиция „ЗD 

видеопроектор за обемно представяне на медицински видеоизображенияна“). 
17.2. Приема предоставените документи за закупуване на медицинска и друга 

апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност към за учебната 2021/2022 г. от 

Фармацевтичен факултет на МУ-София в размер на 526 200 лв. с ДДС. 
17.3. Приема предоставените документи за закупуване на медицинска и друга 

апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност към за учебната 2021/2022 г. от 

Факултета по Дентална медицина на МУ-София в размер на 1 026 018 лв. без ДДС. 

17.4. Приема общата сума с ДДС по заповед № РК36-1379/01.07.2021 г. за закупуване 

на апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност за 2020-2021 учебна година за 

нуждите на Медицински факултет на МУ-София да се коригира на 12 515 026,40 лв. с 

ДДС поради постъпили заявки за временно отпадане на заявени и одобрени за закупуване 

артикули за учебната 2020-2021 г. 

18. Академичният съвет разрешава да се пристъпи към закупуване на нов автомобил 

при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, предвид моралното и 

техническо остаряване на стария автомобил и непрекъснатото увеличаване на разходите за 

неговия ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

       РЕКТОР: 

       АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


