
РЕШЕНИЯ 

ОТ ПРОТОКОЛ  № 25 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ 

от 19.07.2022 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I. Приема Правила и критерии за разпределение на средствата между факултетите на МУ- София 

за първия етап / 2022- 2023 г. / по Национална програма „Млади учени и постдокторанти- 2“, приета с 

Решение № 206/ 07.04.2022 г. на МС както следва: 

 1.  Сумата за разпределение, определена за МУ-София за първия етап (2022-2023 г.) е в 

размер на 749 726 лв. 

 2. Разпределението на средствата между структурните звена на МУ-София се извършва 

въз основа на процентно съотношение, изчислено на базата на броя на научните публикации,  

публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) за 2021 г. 

(Показател 1), броя на действащите докторанти към 07.07.2022 г. (Показател 2) и броя на 

придобилите научна степен „доктор“ за периода 2016-2021 г. (Показател 3), както следва: 
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Среден % 
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Размер на 
средствата 

 
 

Медицински факултет 

 

608 201 291 63,74 477 842,87 лв. 

 
 

Факултет по дентална медицина 

 

21 17 39 5,11 38 321,15 лв. 

 

 

Фармацевтичен факултет 

 

94 28 43 9,40 70 503,49 лв. 

 

Факултет по обществено здраве 

"Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн" 

(вкл. и МК „Й. Филаретова“; 

Филиал "Проф. Иван Митев"-гр. 

Враца и ДЕОС) 

121 72 147 21,75 163 058,49 лв. 

 Общо за МУ-София: 844 318 520 100,00 749 726,00 лв.  

 
 3. Деканите на факултетите на МУ-София в срок до 3 /три/ работни дни от приемане на 

настоящите правила следва със заповед да определят комисия към съответния факултет за 

изпълнение на следните задачи: 

- разработване на механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще 

участват по програмата „Млади учени и постдокторанти“.  



- определяне броя и размерите на възнагражденията за младите учени и 

постдокторантите.   

 4. Задължително в състава на комисиите трябва да бъдат включени и представители на 

младите учени и постдокторантите. 

 5. Определените критерии за подбор следва да съответстват на целите и насочеността на 

програмата.  

 6. Броят и размерът на възнагражденията, трябва да се определят въз основа на размера 

на средствата за съответния факултет и допустимите рамки за размера на съответното единично 

възнаграждение посочени в Приложение 11 ННП „Млади учени и постдокторанти“. 

 7. Одобрените кандидати по тази програма не могат да получават допълнителни 

възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално 

финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми. И обратното – лица, които 

получават допълнително финансиране по други програми не могат да кандидатстват по настоящата. 

 8. В срок до 10 /десет/ работни дни от датата на съответната заповед по т. 3, решенията 

на комисиите следва да се изготвят и представят в деловодството на Ректората за съгласуване с 

отдел „Наука и акредитация“ и одобрение от Академичния съвет на МУ-София. 

 9. Като неразделна част към настоящите Правила следва да се спазват Указанията на 

изпълнение на Програмата, утвърдени със Заповед № РД09-3450/30.06.2022 г. на Министъра на 

образованието и науката. 

 II. Академичният съвет  разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани 

лица в МУ- София както следва:  

 

 1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по офталмология – двама асистенти, един главен асистент и един 

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

направление 7.1. „Медицина” и научната специалност „Офталмология“ на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

   - За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология  – един 

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

направление 7.1. „Медицина” и научната специалност по „Кардиология“ на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“; 

 - За Катедра по биология – двама асистенти в област на висшето образование  

4. Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. 

„Медицина” и научната специалност „Имунология“ на база Катедра по биология; 

   - За Катедра по клинична имунология – един главен асистент в област на висшето 

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

научната специалност „Имунология“ на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

 2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

- За  Катедра „Консервативно зъболечение“-– 2 места за „Главен асистент“в област 

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

7.2 Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична дентална медицина“; 

- За  Катедра „Консервативно зъболечение“- 1 място за „Асистент“в област на 

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

7.2 Дентална медицина; 

- За Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ - 4 места  за 

„Асистент“ (2 на цяла длъжност и 2 на ½ длъжност) в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2 Дентална медицина. 

 



 

 3.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ПРОФ.д-р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“ 

1. За нуждите на катедра „Превантивна медицина“ 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“ ; 

- Едно място  за „гл. 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“ ; 

 

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

Воденичаров, дмн“: 

- 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“. Допълнително изискване: Кандидатите трябва да имат стаж , 

като преподавател минимум 5 години; 

- 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“  Допълнително изискване: Кандидатите трябва да 

имат стаж , като преподавател минимум 5 години. 

 

3. За нуждите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца: 

 1. Едно място на 0,25 длъжност „Асистент“,  в област на висшето образование  

7.  Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна 

специалност „Обща хирургия“ за нуждите на катедра „Клинични и медико- биологични науки“, 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца при МУ-София. 

 2. Три места за заемане„Главен асистент“ в област на висше образование  

7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за 

нуждите на Катедра „Здравни грижи“, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ гр. Враца при МУ- 

София. 

 3. Две места за „преподавател“ по практика за преподаването на студентите по 

специалност „Медицинска сестра“ за нуждите на катедра „ Здравни грижи“ на Филиал „Проф. 

д-р Иван Митев“-Враца, при МУ-София. 

 

 III. АС утвърждава промени в Правилника за подготовка и провеждане на учебната   

2021/ 2022 г. и  уч. 2022/ 2023 г. както следва: 

 1. Продължителността на септемврийската поправителна сесия / за учебната  2021- 2022 

г. / за чуждестранните студенти в Медицински факултет да се удължи с една седмица от 

29.08.2022 г до 23.09.2022 г, поради големия брой условни изпити. 

 
Промени в ППУГ 2022-2023, отнасящи се до чуждестранните студенти в Медицински 

факултет:  Мотиви: 
- голям брой чуждестранни студенти I – III курс (1200), 

- продължаващи рискове за усложнена епидемична обстановка, 



- ограничени възможности на лечебните заведения да приемат както български, така и 

чуждестранни студенти за провеждане на учебна практика, 

- трудности в комуникацията с чуждестранни студенти на български език с персонала и 

пациентите в приемащите лечебни заведения и произтичащите от това предпоставки за 

непълноценна учебна практика (клиничен стаж) 

 

  В Раздел X. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ 

 В т. 2- нов текст: Студентите по „Медицина“ провеждат учебна практика (клиничен 

стаж) след II-ри, след IV-ти и след VI-ти семестър по петнадесет календарни дни съгласно 

утвърдената „Програма за учебна практика (клиничен стаж)“. 

 В т.5.1 – отпада „Медицина“  

 Нова т.5.2 само за Медицински факултет 

 5.2. Чуждестранните студенти по специалността „Медицина” провеждат учебна 

практика (клиничен стаж) в страната, в която се обучават, в страните по произход или постоянно 

местоживеене. 

 Предложените промени в ППУГ за 2022-2023 да са в сила и за учебната 2021-2022 г. 

 IV. АС  утвърждава учебни планове по специалности в Медицински факултет и 

Факултет по Обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ както следва:: 

 1. Актуализиран Учебен план за уч. 2022/2023 г.  по специалност „Медицина“, ОКС 

„Магистър“ на български и на английски език;  

 2.  Актуализиран Учебен план за уч. 2022/2023 г.  за придобиване на втора Магистърска 

степен по специалност  „Медицина“, ОКС „Магистър“ след завършена Магистърска степен по 

специалността „Дентална медицина“ на ОКС „Магистър“ на български език.  

 3. Актуализиран учебен план по специалност  „Управление на клинични изпитвания“ 

на ОКС „магистър“, задочна форма на обучение за 2022/2023 учебна година. 

 4. Актуализиран учебен план за уч. 2022/ 2023 г. и квалификационна характеристика на  

специалност „Кинезитерапия“  на ОКС „бакалавър“, съобразени с предложенията от ЕГ на 

НАОА при програмната акредитация на специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“, 

редовна форма на обучение. 

V. АС разрешава  прием на 20 студенти по специалност „Медицинска козметика”, 

вместо по специалност „Парамедик” в Медицински колеж „Й. Филаретова” за уч. 2022/ 2023 г. 

 VI. АС  разрешава да се  удължи кандидатстудентската кампания за прием на студенти 

по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ във Филиал 

„Проф.  д-р Иван Митев“- Враца, считано от 08.08.2022 г. до 21.09.2022 г. 

 VП. АС приема учебна програма по хибридната специалност „Медицинска 

микробиология и лабораторна имунология за медико- диагностична лаборатория“ по 

проект ОМНИА, ОП НОИР, съвместно с МУ- Пловдив. 

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

следва: 

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 1. Доц. д-р Л. Малинова, 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 „Анатомия, хистология и цитология” в 

Катедра по анатомия, хистология и ембриология; 

 2. Гл. ас. д-р Н. Янев, 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 „Белодробни болести” в Катедра по белодробни 

болести на база МБАЛББ „Св. София“; 

 3. Ас. Е. Гъбев, 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 „Физиология“; 

 4. Ас. д-р Д. Христова, 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 „Акушерство и гинекология” в Катедра по 

акушерство и гинекология, СБАЛАГ„Майчин дом“; 

 5. Д-р И. Илиева 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 „Психиатрия” в Катедра по психиатрия и мед. 

психология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 6. Д-р И. 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 „Обща хирургия” в Катедра по гастроентерология  на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 7. Д-р Т. Янев 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 „Обща хирургия” в Катедра по гастроентерология  на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 8. Д-р В. Грозева 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 „Нефрология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

 9. Д-р К. Сиракова, дм 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“; 

 10. Д-р А. Сираков, дм 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 „Образна диагностика и интервенционална 

рентгенология” в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 11. Д-р К. Чупетловска 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 „Св. Иван Рилски“; 

 12. Д-р Д. Банкова 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Александровска“; 

 13. Д-р В. Костова, дм 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“; 

 14. Д-р Д. Герасимова 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Св. Анна“; 

 15. Д-р Ю. Стефанова 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 



 

 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 1. Д-р К. Христов, доктор е избран за заемане на академичната длъжност „доцент“в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.2. 

„Дентална медицина“ и научната специалност „Детска дентална медицина“ за нуждите на 

Катедра „Детска дентална медицина“. 

 2. Доц. д-р Д.Филчев, доктор е избран за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Протетична дентална 

медицина“ за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“.  

 

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

1.Ас. Е.Никовска, 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 „Кинезитерапия” за нуждите на  Катедрата 

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

  IX. АС отменя Решението си по т. 19.1. от Протокол № 7 / 25- 26.02.2021 г., с цел 

възстановяване откриването и провеждането на конкурси за заемане на академични 

длъжности, за нуждите на преподаването в МУ-София в професионални направления, 

извън област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

  

 

 

 
         РЕКТОР:    

              АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


