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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 24 от ЗАСЕДАНИЕ на АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ на   

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

От 30.06.2022 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема предложението да се проведе Редовно годишно отчетно Общо събрание на 

Медицински университет – София на 28.09.2022 г. (сряда) от 13.30 часа в он лайн среда / 

платформа ZOOM / с дневен ред както следва: 

 1. Отчет на Ректора за дейността  на МУ-София за втората година от мандата с 

период на управление: м. август 2021 г. – м. юли 2022 година и за резултатите от 

изпълнението на политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 г. 

съгласно чл. 32, ал.1, т.13 от Закона за висшето образование. 

 2. Избира Председател и членове на комисията по първоначалния кворум на Редовното 

годишно отчетно Общо събрание на Медицински университет – София в състав: 

Председател: Проф. В.  Петкова, дфн, - Зам.-ректор по „НА“ 

   Членове:        Д-р В. Кирков - ръководител на ЦБЧС     

                           Д. Димитрова – Ръководител но Отдел „Наука и акредитация“ 

         М. Гинзерова – гл. юрисконсулт на МУ- София 

     М. Кирилов- Ръководител на УЕИОЦ 

 3. Избира за Секретар-протоколчици:    

 Л. Кирилова и  В. Герасимова –  МУ-Ректорат  

 

  4. АС утвърждава броя на българските студенти, които ще се  приемат на основание чл. 

68, ал.3 от ЗВО за уч. 2022/ 2023 г. както следва:  

 Медицина     5 д. 

 Дентална медицина     2 д. 

 Фармация       4 д.  

 ФОЗ  „Проф.д-р Ц Воденичаров,дмн“:    28 д., разпределени както следва: 

По професионално направление 7.5. Здравни грижи,  

ОКС „бакалавър“: 

- Медицинска сестра -  6 д. 

- Акушерка – 3 д. 

- Лекарски асистент – 2 д 

ОКС „магистър“: 

- Медицинска рехабилитация и балнеология – 1; 

- Здравословно и диетично хранене – 1 

- Медицинска козметика – 1 

- Клинични здравни грижи - 1  

 

По професионално направление 7.4. Обществено здраве,  

ОКС „бакалавър“: 

-  Кинезитерапия – 2 

- Обществено здраве и здравен мениджмънт, редовно – 1, Обществено здраве и 

здравен мениджмънт, задочно -  1; 

- Управление на здравните грижи, редовно– 1, Управление на здравните грижи, 

задочно – 1 
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ОКС „магистър“: 

- Кинезитерапия 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт - 1, Трудова 

медицина и работоспособност – 1, Стратегически мениджмънт на фармацевтичната 

дейност – 1, Медицинска журналистика – 1, Управление на здравните грижи – 2. 

        Медицински колеж  „Й. Филаретова“ 10 д. 

        Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“–Враца     3 д.  
        / Акушерка- 1,  Медицинска сестра - 1 и Лекарски асистент- 1 /. 

 

5. АС утвърждава  броя на студентите, които следва да се  приемат за обучение срещу 

заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО в МУ- София за уч. 2022/ 2023 г.   

Медицина: 

  50  – български студенти 

200  студенти от ЕС и ЕИП 

Дентална медицина-          

  20 български студенти   

110 студенти от ЕС и ЕИП 

Фармация                        

65 български студенти 

65 студенти от ЕС и ЕИП 

Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров, дмн“: 

Направление 7.4. „Обществено здраве“ – 100  български студенти   

Направление 7.5. Здравни грижи         10 български студенти 

              10 граждани на ЕС и ЕИП 

  Медицински колеж „Й. Филаретова “: Български студенти 
Медицински лаборант         10 д.     

Рентгенов лаборант        5 д.     

Рехабилитатор                   10 д. 

Помощник- фармацевт        10 д. 

Инспектор обществено здраве                   10  д.      

Зъботехник           5 д.     

Медицинска козметика              5 д. 

Парамедик          6 д. 

Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца: 

Лекарски асистент    -  4 студента 

 

 6. АС утвърждава такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 

от ЗВО за новоприети в І курс студенти през уч. 2022/2023 г. както следва: 

 7.1. Професионално направление Медицина    10104 лв. 

 7.2. Професионално направление Дентална медицина   9687 лв. 
 7.3. Професионално направление Фармация    12310 лв. 

 7.4. Професионално направление "Обществено здраве"   

 / ОКС Бакалавър /                     3705 лв. 

 7.5. Професионално направление "Здравни грижи"  

 / ОКС Бакалавър /                     4440 лв. 

 7.5. Професионално направление "Здравни грижи"  

 / ОКС Професионален Бакалавър /                   4440 лв. 

 

6.1. За новоприети през учебната 2022/2023 в І курс студенти от направление 

"Обществено здраве" ОКС Магистър  - 2905 лв. 
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6.2. За студентите платено обучение приети през учебната 2021/2022 г. да се прилагат 

таксите, определени в Решение по т. 10 от ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 03.06.2021 г.  

6.3. За студентите платено обучение приети през учебната 2020/2021 г. да се прилагат 

таксите, определени в Решение по т. VІІ от ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 11.08.2020 г. и в 

Решение по т. ІV.2 от ПРОТОКОЛ № 2 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 24.09.2020 г. 

6.4. За останалите студенти платено обучение да се прилагат таксите, определени в 

Решение по т. ІV.1 от ПРОТОКОЛ № 2 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 24.09.2020 г. 

 7. АС утвърждава  годишни такси за обучение по нова хибридна специалност, 
магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико- 

диагностична лаборатория“ по проект ОМНИА по Оперативна програма „НАУКА и 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, схема „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА“ съвместно с МУ- Пловдив както следва: 

7.1. За първата учебна година- 2022/2023 г. на база установени нормативни документи 

както следва: 

- Редовна форма на обучение – 2809 лв. 

- Задочна форма на обучение -    936 лв. 

7.2. За следващата  половин учебна година:  

- Редовна форма на обучение – 1405,5 лв.  

- Задочна форма на обучение -    468 лв. 

7.3. Таксите са формирани като разлика между нормативно определения размер и 

средствата за издръжка на един студент за година по проекта. 

7.4. Разходите за доплащане от студентите в рамките на предложените такси покрива 

разходите за хорариума по учебната програма. 

 8. АС разрешава обявяването  на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- 

София както следва: 

 8.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:       

 - За Катедра по неврология – трима асистенти в област на висшето образование 

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

специалност „Неврология“ : един - на база МБАЛНП „Св. Наум" и двама - на база УМБАЛ 

„Александровска"; 

 - За Катедра по образна диагностика – един главен асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Образна диагностика и интервенционална рентгенология“ на база 

УМБАЛ „Александровска"; 

 - За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – един главен асистент 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 пропедевтика на вътрешните болести – трима асистенти в област 

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

7.1.„Медицина”: един асистент по научната специалност „Белодробни болести“ и двама 

асистенти по научната специалност „Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Александровска"; 

 - За Катедра по гастроентерология – трима главни асистенти в област на висшето 

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

научната специалност „Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ"; 
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  - За Катедра по гастроентерология – един главен асистент 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"; 

 - За Катедра по хирургия – един главен асистент в област на висшето образование 

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

специалност „Обща хирургия“ на база УМБАЛ „Александровска"; 

- За Катедра по медицинска микробиология – един асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Медицинска микробиология“; 

- За Катедра по педиатрия – един професор, един доцент и един асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия“ на база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев". 

 

 8.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Конкурс за  2 места за  „асистент“ –в област на висше образование 7. 

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

нуждите на преподаването в катедра „Обществено дентално здраве“. 

 -  2 конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална 

медицина“ и научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на 

преподаването в катедра „Пародонтология“. 

 - Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – 1 място в област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална 

медицина“ и научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на 

преподаването в катедра „Пародонтология“. 

 

 8.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

„ПРОФ.д-рЦ.ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“: 

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

Воденичаров, дмн“: 

- Едно място  за „професор” 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 обучение на студентите 

от специалност „Акушерка”; 

- Едно място  за „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 обучение на студентите 

от специалност „Акушерка”;  

- Две места  за „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 обучение на студентите 

от специалност „Медицинска сестра”.  

 9. АС приема следните предложения за промени и допълнения в „Правилник за 

подготовка и провеждане на учебната  2022/ 2023 г.“  

 9.1. В Раздел III - По т. 6. График на учебните занятия и изпитните сесии за 

учебната 2022/ 2023 година: 

6.1. Зимен семестър от 26.09.2022 г. до 13.01.2023 г.  

Откриване на учебната година със студентите от първи курс- 26.09.2022 г.  

6.1.1. Зимен семестър за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“  и Филиал  

„ Проф.д-р Ив. Митев“– Враца- от 26.09.2022 г. до 06.01.2023 г.  
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6.1.2. Зимен семестър за студентите от IV –VI к. специалност Медицина –  

от 19.09.2022 г. по определен график. 

6.1.3. Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс / Медицина, Дентална 

медицина и Фармация / от 24.10.2022 г. до 10.02.2023 г. 

6.1.4. Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс, специалност  

„ Медицинска сестра“- 24.10.2022 г.  до 10.02.2023 г. 

6.1.5. Зимен семестър за подготвителна учебна година в ДЕОС–между 01.11.2022 г.и 

30.11.2022 г. / в зависимост от сформирането на групите след пристигане на студентите, 

получили Виза тип Д /. 

6.2.    Януарска изпитна сесия от 17.01.2023 г. до 17.02.2023 г. 

/ за семестриално завършващите V-ти курс на Фармацевтичен факултет- удължена до 

24.02.2023 г. / 

6.2.1. Януарска изпитна сесия за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“   и Филиал „ 

Проф.д-р Ив. Митев“–Враца -          от 09.01.2023 г. до 10.02.2023 г. 

6.2.2. Януарска изпитна сесия за І-ви курс обучение на английски език: 

          от 13.02.2023 г. до  24.02.2023 г. 

 

6.2.3. Поправителна февруарска сесия: 

- за III-ти курс на  Медицински Колеж „Й. Филаретова” – София:  

 от 20.02.2023 г.  до 02.03.2023 г.  

- за семестриално завършващите V-ти курс на ФФ – 27.02.2023 г. – 10.03.2023 г. 

6.2.4. Студентите специалност „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и 

„Лекарски асистент“  преди встъпването в пред дипломен стаж имат право на поправителна 

сесия за семестриални изпити с продължителност две седмици. 

6.2.5. Поправителната сесия за студентите, завършващи семестриално във ФОЗ 

Поправителната сесия за студентите от ІV курс, завършващи семестриално по специалността 

„Кинезитерапия” е  през месец февруари 2023 г. 

6.2.6. Поправителната сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите 

„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“-     

  10.07. 2023 г. до 21.07. 2023 г. 

 

6.3.    Летен семестър от 27.02.2023 г. до 09.06.2023 г. 

6.3.1. Летен семестър за студентите от ФОЗ„Проф.д-р Ц. Воденичаров“   и  Филиал  

„ Проф.д-р Ив. Митев“– Враца от 20.02.2023 г. до 02.06.2023 г. 

6.3.2. Летен семестър за студентите от 4 курс специалност Медицина    

           от 20.03.2023 г. до 28.07.2023 г. 

- за студентите от 5 курс специалност Медицина    

           от 01.03.2023 г. до 28.07.2023 г. 

6.3.3. Летен семестър за студентите от 6 курс специалност Медицина  от 20.03.2023 г. 

6.3.4. Летен семестър за студентите от Медицински Колеж „Й. Филаретова”- от 20.02.2023 г. 

до 02.06.2023 г. 

6.3.5. Начало на преддипломния стаж на студентите специалност Медицина от 20.03.2023 г 

  6.4.    Юнска изпитна сесия от 13.06.2023 г. до 14.07.2023 г. 

6.4.1. Юнска изпитна сесия за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“  и 

Филиал „ Проф.д-р Ив. Митев“– Враца       

 от 05.06.2023 г. до 07.07.2023 г. 

6.4.2. Юнска изпитна сесия за студентите от Медицински Колеж „Й. Филаретова – 

 от 06.06.2023 г. до 06.07.2023 г. 

6.4.3.За курсове с 5 и повече изпити по учебен план или с голям брой студентски групи 
сесията се удължава.  
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6.5. Изпитните дати се определят от Деканите, а катедрите обезпечават изпитните дати от  

първия до последния ден на изпитната сесия,  независимо от възникналите обективни 

причини. 

 

6.6. Септемврийска поправителна сесия от 28.08.2023 г. до 15.09.2023 г. 

6.6.1. Септемврийска поправителна сесия за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“   

и Филиал „ Проф.д-р Ив. Митев“– Враца  

          от 01.09.2023 г. до 29.09.2023 г. 

6.6.2. Септемврийска поправителна сесия за студентите от Медицински Колеж „Й. 

Филаретова – от 04.09.2023 г. до 15.09.2023 г. 

6.6.3.Септемврийска поправителна сесия за студентите от МФ – от 28.08.2023 г. до 

21.09.2023 г. 

 9.2. АС приема промени в „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2022/ 2023 г.“ 

по предложение на факултетите както следва:  

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 В  раздел VII „Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите“ 

 Нова т. 12.3.1 – за Медицински факултет „Семестриалните изпитни комисии по 

дисциплини, включващи повече от една съставна дисциплина (специалност) са в състав 

не повече от три хабилитирани лица и не повече от две нехабилитирани лица“ 
 В раздел XVI „Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ-София за една 

учебна година“ 

 Нови т. 17.3 - за Медицински факултет „На хабилитираните преподаватели от 

комисията по т. 12.3.1 от Раздел VII, не повече от трима – по 15 лв. за едно явяване на изпитан 

студент (независимо от сесията)“. 

и Нова т. 17.3.1 – за Медицински факултет „На нехабилитираните преподаватели от 

комисията по т. 12.3.1 от Раздел VII, не повече от двама – по 10 лв. за едно явяване на изпитан 

студент (независимо от сесията)“. 

 

 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 В  раздел VII „Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите“ 

 12. (допълнение в текста само за ФДМ) Практически и теоретичен изпит се провежда 

задължително от комисия с Председател хабилитирано лице или по изключение преподавател 

с образователна и научна степен „доктор“ в съответната научна специалност и придобита 

специалност по преподаваната дисциплина. 

 12.1 (допълнение в текста само за ФДМ) Съставът на комисиите за Държавен изпит 

включва трима хабилитирани преподаватели /председател и двама членове/, които са с 

призната специалност по преподаваната дисциплина. 

 В раздел VIІI. Уреждане на студентско положение 

 Допълва се т.5.1. Студентите от Факултета по Дентална медицина имат право на 

явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дентално- медицински 

дисциплини за периода на цялото следване 

 В т.8. (промяна в текст) Отработване на пропуснати упражнения се разрешава при 

уважителни причини, удостоверени със съответен документ.  

 В т..8. 1. (промяна в текст) До две отсъствия по дадена дисциплина разрешението за 

отработване се дава от Ръководителя на съответната катедра. Когато отсъствията не са 

последователни, заявленията за отработване се подават след всяко от пропуснатите 

упражнения. 

 В т.8.2. (промяна в текст ) За три последователни отсъствия по дадена дисциплина 

разрешението за отработване са дава от Зам.Декана по Учебната дейност на факултета, въз 
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основа на подадено писмено заявление чрез ръководителя на катедрата, не по-късно от три 

дни след отсъствията.  

 В т.8.6. (промяна в текст) Отработване на упражнения се допуска в седмицата, 

непосредствено след отсъствията или не по късно през предпоследната седмица от семестъра. 

 В раздел XІ. Провеждане на преддипломен стаж на студентите и държавни изпити: 

7.7. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ : 6 месеца 

от 26.09.2022 г. до 24.03.2023 г. 

7.8. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 

7.8.1. Редовна сесия 03.04. – 11.05.2023 г. 

7.8.2. Поправителна сесия 19.06. – 07.07.2023 г. 

7.8.3. Допълнителна сесия 17.07. – 28.07.2023 г. 

 

 Нова т.7.9.3 ( за ФДМ ) - Заплащане на хабилитиран преподавател – за участие в 

комисия по приемане и оценка на презентациите с комплексен лечебен подход се заплащат по 

25 лв. на стажант. 

 Нова  т. 16.1. (За ФДМ ) Студентите по Дентална медицина имат право на явяване на 

държавни изпити не повече от 6 пъти по всяка от дисциплините. 

 В раздел XVІ. Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ – София 

за една учебна година. 

 Промяна в т. 13.1. / отнася се за всички / Пропуснатите аудиторни часове поради 

официални празници се признават за изпълнение на учебната дейност, като Катедрите се 

задължават да проведат компенсаторно обучение за пропуснатите занятия. 

           

 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 В  раздел VII „Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите“ 

 1. Катедрите във Фармацевтичен факултет имат право да включват в изпита входящ 

тест за допускане до следващата част на изпита. Задължително условие е да има официално 

публикувани и предоставени на студентите от катедрата примерни тестове. 

 2. Студентите от Фармацевтичен факултет имат право на явяване на изпити не повече 

от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване. При неуспешно 

полагане на изпита по съответната специална дисциплина повече от 6 пъти студентите се 

отстраняват от Фармацевтичен факултет на МУ-София. 

 3. Деканът на Фармацевтичен факултет предлага за разрешаване на Ректора на МУ-

София на до две допълнителни сесии за провеждане на семестриални и/или държавни 

изпити, след приключване на съответната редовна и поправителна сесия. Разрешените 

допълнителни сесии се провеждат, веднага, след съответната поправителна сесия, в рамките 

на максимум 30 дни, след нейното приключване. 

 В раздел VIІI. Уреждане на студентско положение  
 1. Разрешава се условно записване на всяка следваща учебна година с не повече 

от три невзети изпити по различни дисциплини, само когато при всяко следващо условно 

записване и трите изпита не са по-същата дисциплина. / отнася се само за ФФ / 

 2. Студентите от: 

 2.1 втори курс не могат да запишат 3 курс с условни изпити от 1 курс. 

 2.2 трети курс не могат да запишат 4 курс с условни изпити от 2 курс. 

 2.3 четвърти курс не могат да запишат 5 курс с условни изпити от 3 курс. 

   3. Студентите завършили семестриално и положили всички изпити по учебен план 

започват пред дипломен стаж, не по-късно от края на Юнската изпитна сесия, на съответната 

учебна година. Останалите с неположени изпити след тази дата студенти, започват пред 
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дипломен стаж след полагането им, в нормативно определения срок, през следващата 

календарна година. 

 4. Студентите от 5 курс, завършили семестриално, могат да се явяват на неположени 

изпити от Януарската (Зимна ) сесия през Юнската (Лятна) сесия на съответната учебна 

година. 

 5. Прехвърлените чуждестранни студенти, обучавани по индивидуален учебен план 

заплатили нормативно определената такса за обучение за съответната учебна година, в която 

са прехвърлени, не заплащат допълнителна такса за обучение по дисциплини, които са 

предвидени за изучаване по учебен план през текущата на прехвърлянето им учебна година, 

но са отложени за  изучаване през следваща учебна година, съгласно одобрения индивидуален 

план за обучение на студента. / отнася се само за ФФ /. 
 8. Преддипломен стаж на студентите от специалност “Фармация”. 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 

8.9.1. Редовна сесия                                                09.10.2023 г. – 10.11.2023 г.   

8.9.2. Поправителна сесия                                                  20.11.2023 г. – 15.12.2023 г. 

 

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

 В раздел І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ПОТОЦИ И ГРУПИ,  

към точка 1.:„ Подготвителната учебна година за чужденци (на български език и на 

английски език) ...... Обучението е с продължителност не по-малко от 9 месеца“, да се добави 

следния текст:   „и се провежда в хибридна форма при необходимост“. Същата промяна да 

се включи и в Правилника на ДЕОС. 

  Провеждане на хибридна форма на обучение за всички специалности във 

Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ за новата 

учебната 2022/2023 година.  

 Актуализиран график на учебния процес,  пред дипломните стажове и държавни 

изпити. 

По предложение на Директора на ЦМБ –добавя се Нова т. 36 към раздел  

VIII. Уреждане на студентско положение както следва: 

т. 36 Всички дипломанти са задължени да представят в учебните отдели на основните 

звена на МУ – София служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ, в определените 

срокове при подаване на документи за дипломиране.  

т. 36.1 На неиздължилите се към ЦМБ дипломанти не се връчват дипломи за 

завършено образование в МУ – София. 

т. 36.2 Всички български и чуждестранни студенти при заявено желание за 

прехвърляне или напускане/отписване от МУ – София са задължени да представят и 

служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. Служебната бележка на съответните 

лица се прилага към досието им.  

т. 36.3 На всички български и чуждестранни студенти, отстранени от МУ-София, 

които имат задължения към ЦМБ не се издават документи, доказващи проведен образователен 

процес. 

 10. АС утвърждава  актуализирани учебни планове за уч. 2022/ 2023 г. както следва: 

 10.1. Фармацевтичен факултет- уч. планове за Специалност Фармация, ОКС 

Магистър, редовно обучение- на български и на английски език  и Магистърска програма по 

„Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“. 

 10.2. От ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ - актуализирани учебни планове и 

квалификационни характеристики на следните специалности: 

- „Медицинска сестра“ на ОКС „бакалавър“, 4 години , редовна форма на обучение - 

на английски език; 

- „Медицинска сестра“ на ОКС „бакалавър“, 4 години, редовна форма на обучение. 
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- „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение; 

- „Управление на здравните грижи“ на ОКС „магистър“, задочна форма на обучение 

– два семестъра; 

- „Управление на здравните грижи“ на ОКС „магистър“, задочна форма на обучение 

– три семестъра; 

-  „Клинични здравни грижи“, „Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска 

козметика“ на ОКС „магистър“, редовна форма на обучение. 

- „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“, редовна и 

задочна форма на обучение; 

- „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „магистър“, задочна и 

дистанционна форма на обучение; 

- Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „магистър“, след ОКС 

„бакалавър“ задочна и дистанционна форма на обучение; 

- „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ на ОКС „магистър“, 

задочна и дистанционна форма на обучение; 

- „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „магистър“, задочна и 

дистанционна форма на обучение. 

10.3. От Медицински колеж „Й. Филаретова“- актуализирани учебни планове на 

специалностите „Зъботехник“, „Рехабилитатор“ и „Парамедик“ от професионално 

направление 7.5. Здравни грижи на ОКС „професионален бакалавър“. 

11. АС разрешава прием на 20 студенти по специалност „Парамедик“ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години редовна форма  в Медицински 

колеж „Й. Филаретова“ в съответствие с  РМС № 363 от 01.06.2022 г.  

12. АС разрешава прием на чужди граждани за студенти по специалност „Медицинска 

сестра“ на английски език  във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ след полагане на  

приемен конкурсен изпит на английски език с медицинска насоченост, включващ 

основни познания и терминология по биология, химия и анатомия.  

12.1. Изпитът да се проведе онлайн.  

 12.2. Такса за полагане на изпит – 150 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на МУ- Ректорат.

 13. АС удължава трудовия договор за  срок от три години след навършване на 

пенсионна възраст на Проф. д-р С. Сурчева, дм  от Катедра по фармакология и токсикология  

при МФ, като трудовият договор се изменя от безсрочен в срочен за три години на основание 

чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 14. АС удължава  трудовия договор за  срок от три години след навършване на 

пенсионна възраст на Проф. д-р Б. Делийска, дм  от Катедра по нефрология при МФ, като 

трудовият договор се изменя от безсрочен в срочен за три години на основание чл.119 от  

Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 15. АС удължава трудовия договор за  срок от три години след навършване на 

пенсионна възраст на Проф. д-р Р. Ковачева, дм  от Катедра по ендокринология при МФ, 

като трудовият договор се изменя от безсрочен в срочен за три години на основание чл.119 от  

Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 16. АС приема следните Доклади връзка с процедурите за следакредитационно 

наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния 

съвет при програмната акредитация на специалностите от регулираните професии за ОКС 

,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 Здравни грижи, в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския колеж ,,Йорданка 

Филаретова“ на МУ-София: 

16.1. Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет от 

17.05.2018 г. (Протокол №9) с получена оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) при 
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програмната акредитация на специалност от регулираните професии ,,Помощник-

фармацевт“ за ОКС ,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 

Здравни грижи, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския 

колеж ,,Йорданка Филаретова“ на МУ-София;  

16.3. Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет от 

26.04.2018 г. (Протокол №8) с получена оценка 9,01 (девет цяло и една стотна) при 

програмната акредитация на специалност от регулираните професии Масажист (с 

увредено зрение)“ за ОКС ,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 

Здравни грижи, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския 

колеж ,,Йорданка Филаретова“ на МУ-София; 

16.4. Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет от 

17.05.2018 г. (Протокол №9) с получена 9,04 (девет цяло и четири стотни) при програмната 

акредитация на специалност от регулираните професии ,, Медицински лаборант“ за ОКС 

,,професионален бакалавър“,  от професионално направление 7.5 Здравни грижи, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в Медицинския колеж ,,Йорданка 

Филаретова“ на МУ-София.  

17. АС приема: 

 17.1.  Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии ,,Акушерка“ за ОКС ,,бакалавър“ редовно обучение от професионално 

направление 7.5. Здравни грижи във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“; 

 17.2. Доклад за изпълнение на препоръките по САНК във връзка с програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии ,,Акушерка“ от професионално 

направление 7.5. Здравни грижи във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“. 

 18. АС утвърждава номинация за присъждане на звание „Доктор хонорис кауза“ на 

Медицински университет- София на проф. д-р Б. Кенеди – Катедра по биохимия и 

физиология, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore. 

 19. АС приема за сведение за сведение информацията за избрани преподаватели в 

Медицински университет – София както следва:       

 19.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:        

 Доц. Л. Трайков, дбф е избран за Ръководител на Катедра по медицинска физика и 

биофизика.   

 - Гл. ас. д-р А. Валериева, 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 „Имунопатология и алергология” в 

Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Гл. ас. д-р В. Карамфилова, 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 „Вътрешни болести” в Катедра по 

вътрешни болести  на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Гл. ас. д-р М. Влахова, 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 „Вътрешни болести” в Катедра по вътрешни болести  

на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“; 

 - Д-р Н. Дончева, 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на 

база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“; 
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 - Ас. д-р Д. Бакалов, 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 „Патофизиология” в Катедра по 

физиология и патофизиология, Сектор „Патофизиология“; 

 - Ас. д-р К. Колева, 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 „Фармакология /вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия/” в Катедра по фармакология и токсикология; 

 - Ас. д-р В. Спасова, 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 генетика” в Катедра по 

медицинска генетика; 

 - Ас. д-р А. Семков, 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 „Гръдна хирургия” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 - Ас. д-р Д. Димитрова, 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 „Белодробни болести” в Катедра по 

белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 - Д-р С. Стоянов 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 „Белодробни болести” в Катедра по белодробни 

болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 - Д-р С. Вълканова 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 „Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести 

на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 - Д-р С. Ранчев 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 „Кардиология” в Катедра по вътрешни болести на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р С. Иванова 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 „Кардиология” в Катедра по вътрешни болести на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р В. Димитрова е избрана а заемане на академичната длъжност „асистент” 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“. 

          19.2.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 -  Доц. Р. Симеонова е избрана за „Професор“ в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”,, по професионално направление 7.3 „Фармация“ и научна 

специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)”, за нуждите на катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, при ФФ.   

 -  Гл.ас. Д. Стефанова е избрана за „Доцент“ в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”,, по професионално направление 7.3 „Фармация“ и научна 

специалност „Токсикология”, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” при ФФ.  



12 
 

 -  Гл.ас. З. Недялкова е избрана за „Доцент“ в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”,, по професионално направление 7.3 „Фармация“ и научна 

специалност „Фармакогнозия и фитохимия”, за нуждите на катедра „Фармакогнозия” при ФФ.

  

 -  П. Николов е избран за „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 преподаването 

по висша математика в катедра „Организация и икономика на фармацията” при ФФ.  

 19.3.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ“: 

 - Ас. М. Джугларска, дм е избрана за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ 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 икономика на 

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

 - Д-р Л. Колева е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент“ на 0,50 

длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 

направление 7.1 Медицина и специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на  

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

 - Д-р Б. Георгиев  е избран за заемане на академичната длъжност „асистент“ на 0,50 

длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 

направление 7.1 Медицина и специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на  

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

 20. АС приема Доклад  с Протокол от заседание на Комисия за признаване на 

придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища и признава висше образование  на К. Салиху от Косово по специалност 

„Медицинска сестра“ на ОКС Бакалавър  и ОКС Магистър по специалност  „Образование по 

здравни грижи“  от МФ на Университет „Хасан“ в гр. Прищина, за зачисляване в докторска 

програма „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“   във ФОЗ „ 

Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“.    

 21. АС одобрява за публикуване  обява за прием на докторанти в МУ- София за 

учебната 2022/ 2023 г., която да бъде изпратена в редакцията на Държавен вестник, съгласно 

чл. 14 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Медицински университет-София, съгласно Решение на Министерски 

съвет № 363 от 01.06.2022 г. на одобрените места за Медицински университет – София. 

 22. АС приема следния Регламент за финансиране на публикации на научни статии в 

реферирани списания с IF, класирани в квартили от Q1 ДО Q4, вкл. с OPEN ACCESS: 

 Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на 

заседание на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, 

създадена със Заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-811/02.04.2021 г. 

 Комисията под председателството на Зам. Ректор по НА разглежда заявлението, 

адресирано до председателя й. 

 За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от състава на 

МУ-София: 

 - ДОКТОРАНТИ – редовни, задочни или на самостоятелна подготовка, които не са 

отчислени към датата на подаване на Заявлението. 

 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ - с трудов договор към МУ-София с щат минимум 0.25, ако не са 

докторанти 

* Лицата, които са докторанти и преподаватели едновременно, попадат в т.1., независимо от 

вида на трудовите правоотношения, които упражняват в или извън структурата на МУ-София. 
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Финансирането става еднократно за всяка една от категориите, като са спазени следните 

изисквания: 

 Заявителят е член на авторския колектив; 

 Членовете на авторския колектив не подлеждат на последващо финансиране в рамките 

на следващите 12 месеца по тази програма. 

 В статията е посочен МУ-София като месторабота, като фактурата за плащането е на 

името на МУ-София с данните на МУ-София-РЕКТОРАТ.  

•Важи само за статии с импакт фактор по Journal Citation Reports и Thomson Reuters над 1.0 за 

предходната година, които попадат в квартили от Q1 до Q4, вкл. и такива с open access. 

За кандидатстване за финансиране на статията се представят заявление, документ, 

удостоверяващ приемането и предстоящото отпечатване на статията , справка относно IF и 

вид квартил, в който попада, фактура/ проформа фактура, банкови данни за превод на сумата. 

Финансирането е в размер на до 4000.00 лева, както следва: 

 От Q1-4000.00лв 

 От Q2- 3000.00лв 

От Q3-2000.00лв 

От Q4- 1000.00лв,  

 като ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, 

преведените средства се възстановяват от лицето заявител, включително таксите за банково 

обслужване. 

23. Във връзка с липса на промяна в нормативната уредба, обстоятелствата по 

извършване на научна дейност, нейният обем и свързаните с нея разходи към настоящия 

момент, АС препотвърждава решенията си от 06.06.2017 г., както следва: 

 23.1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др., включени в план-сметките на съответния проект, финансиран от 

Медицински университет-София чрез Съвета по медицинска наука, да се закупуват/възлагат 

отделно за всеки от тях, без да се обобщават.  

 23.2. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни продукти и др. 

включени в план-сметките да се закупуват/възлагат отделно за всеки от докторантите за всяка 

година поотделно, за да се осигурят условия за изпълнение на поставените задачи.  

 23.3. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния научноизследователски проект, 

финансиран от „Фонд научни изследвания“, да се закупуват/възлагат отделно за всеки проект 

(етап от него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно 

възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния 

проект (етап от него). 

 24. Във връзка с изпълнение на задачи по текущи и предстоящи договори за 

изпълнение на Национални научни програми, финансирани от Министерството на 

образованието и науката на Република България, с участието на преподаватели от МУ-София 

да се вземе следното решение: 

 24.1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти, 

консумативи и др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на 

компютри и хардуер, програмни продукти и др. необходими по договори за изпълнение на 

Национални научни програми, финансирани от Министерството на образованието и науката 

на Република България, следва да се закупуват/възлагат отделно за всеки договор (етап от 

него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно възлагане, 
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следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния договор (етап 

от него). 

 25. Във връзка с изпълнение на задачи по текущи и предстоящи международни проекти 

с участието на преподаватели от МУ-София да се вземе следното решение: 

 25.1. Всички необходими материали, химикали, реактиви, лекарствени и диагностични 

продукти и др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни 

продукти и др. необходими за съответния международен научноизследователски проект, да се 

закупуват/възлагат отделно за всеки от проектите без да се обобщават. При надхвърляне на 

праговете на ЗОП за директно възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на 

прага по ЗОП за конкретния проект. 

 26. АС утвърждава Съвместни програми за обучение на магистри специалност 

„Медицински апарати и технология“ МУ-София - ТУ-София. 

 26.1. Разрешава да се създаде съвместна програма с Техническия университет – София 

в областта на медицинската техника и технологиите (за инженери в областта на медицинската 

апаратура) за съвместно обучение в областта на диагностично-лечебната и научно-

изследователската апаратура по: 

 Специалност: „Медицински апарати и технологии“ 

 Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ 

 Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ 

 Област на висше образование: 5. Технически науки 

 26.2. Факултетният съвет на Медицински факултет  е утвърдил предложените учебни 

програми, разработени от следните катедри на МФ: катедра по анатомия, хистология и 

ембриология, катедра по медицинска физика и биофизика, катедра по физиология и 

патофизиология и катедра по ендокринология. 

 27. АС  приема за сведение информацията за положителните резултати от ОДИТ на 

Сметната палата за одитирания период- 2018 и 2019 г. 

  28. В съответствие с Доклад на Председателят на Студентски съвет АС реши:  

Поемането на месечните наеми на украинските студенти, настанени в База СОССБОС на МУ – 

София да бъде възобновено считано от началото на учебната 2022/2023 г. до края на 2022 г.  

 29. АС разрешава да се предоставят компенсации за ел. енергия и свързаните с тях 

наеми със СОССБОС и Филиал- Враца в съответствие с доклад от Председателят на 

Студентския съвет и  във връзка с писма N 9104-46/27.05.2022 г. N 9104-49/06.06.2022 г. на 

МОН за определения размер на помощта за едно лице (компенсация за повишените цени на 

ел. енергията) по Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в 

студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и 

общежития“ ЕАД за периода октомври 2021 г. – април 2022 г. за сметка на повишаване на 

размера на наемите със същите суми за същия период. 

30. АС упълномощава Председателят на СС, да сключи Споразумение с МУ – София - 

Ректорат за предоставяне на месечните компенсации в съответствие с решение на 

Изпълнителният съвет на СС от 27.06.2022г., Протокол №15. 

 
 

        

         РЕКТОР: 

              АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
 


