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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ ПРОТОКОЛ № 27  от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
от 25.10.2022 г. 

  
 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Разрешава на основание  чл. 51, ал. 2, т. I, т.1 от КТД  (подписан на 29.11.2021 г.) и 
чл.19, Раздел І от ОВПРЗ на МУ – София изплащанена еднократно възнаграждение под 
формата на бонуси във връзка с 01.11. – „Ден на народните будители”  в размер от 500 лв. за 
всички служители/преподаватели в МУ София на основен трудов договор ( включително на 
служителите, назначени по реда на ПМС 66/1996 г.), както и за преподавателите в Катедра 
„Здравни грижи“ на ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“  и на  клиничните преподаватели 
на 0,25 длъжност от Медицински факултет, които са на допълнителен трудов договор с 
Ректора – по 500 лв. съобразно възприетите критерии за плащане. 
 Необходимата обща сума за изплащане на бонуса във връзка с 01.11. – „Ден на 
народните будители“ добавка е в съответствие с Доклад на Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. 
счетоводител на МУ- Ректорат и предварителни разчети от структурните звена.  

Недостигът на ФРЗ е  единствено за ПБ Китен в размер на 4 000 лв.,  който да бъде 
покрит за сметка на средства от Ректорат. 

2.Разрешава на основание чл. 51, ал. 2, т. IІІ от КТД  (подписан на 29.11.2021 г.) и 
чл.19, Раздел ІІІ от ОВПРЗ на МУ – София изплащането на еднократна „Коледна добавка” в 
размер на 100 % от брутната работна заплата и да се приложи спрямо всички 
служители/преподаватели по основен трудов договор в МУ – София (включително 
назначените по реда на ПМС 66/1996 г.), както по отношение на преподавателите в катедра 
„Здравни грижи“ на ФОЗ„Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ , съобразно възприетите критерии 
за плащане. За клиничните преподаватели, които са на допълнителен трудов договор с 
Ректора и на 0,25 длъжност в Медицински факултет да се изплати „коледна добавка” в 
размер на 100% от БРЗ, която е идентична с ОРЗ на преподавателите, съобразно възприетите 
критерии за плащане. 
 Необходимата обща сума за изплащане на еднократната добавка е в съответствие с 
Доклад на Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- Ректорат и предварителни 
разчети от структурните звена.  

Недостигът на ФРЗ  за ПБ Китен в размер на 12 200 лв. да бъде покрит за сметка на 
средства от Ректорат. 
 3.Разрешава за осигуряване изплащането на еднократна „Коледна добавка” и еднократно 
възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01.11. – „Ден на народните будители” и на база 
анализ на наличностите по банковите сметки на структурните звена на Медицински университет – 
София да се  отпуснат следните средства за сметка на наличностите на МУ- София – Ректорат: 

Структурнозвено 
Необходимисредствабонус 

11.2022 г. 
Коледнадобавка 

100% от БРЗ 
общо в 
лв. 

Ф О З - проф. Ц. Воденичаров 70000 430000 500000 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  -  
СОФИЯ 26500 119500 146000 
Ц М Б   18500 68000 86500 
СОССБОС 17000 60000 77000 
ОБЩО 132000 677500 809500 
Средствата да се осигурят под формата на трансфер за сметка на ЦПО. 
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 4. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани преподаватели 
в МУ- София както следва: 

 4.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
 - За Катедра по анатомия, хистология и ембриология – един главен асистент 
идвама асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология 
и цитология“; 

- 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“; 

- За Катедра по биология – един професор в област на висшето образование  
4.„Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 
4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Ембриология“ на база Катедра по 
биология; 

- За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – един професор в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести“ на база УМБАЛ 
„Александровска“; 
 - За Катедра по физиология и патофизиология – един професор в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“ на база Сектор 
„Патофизиология“; 

- За Катедра по физиология и патофизиология – един главен асистент в област на 
висшето образование 4.„ Природни науки, математика и информатика”, по професионално 
направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Физиология на животните и 
човека“ на база Сектор „Физиология“; 
 - За Катедра по ортопедия и травматология – 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 УМБАЛ „Царица Йоанна-
ИСУЛ“; 
 - За Катедра по ортопедия и травматология – 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 УМБАЛ „Св. Анна“; 

- За Катедра попедиатрия – един доцент, един главен асистент 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". 

- За Катедра попедиатрия – 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 УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра побелодробни болести – един главен асистент и двама асистенти в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести“ на база УМБАЛ „Св. Иван 
Рилски“; 

- За Катедра побелодробни болести – един асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и 
научната специалност „Гръдна хирургия“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
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 - За Катедра похирургия – двама асистенти  в област на висшето образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 
специалност „Обща хирургия“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

- За Катедра поурология – двама асистенти  в област на висшето образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната 
специалност „Урология“ на база УМБАЛ „Александровска“. 

 
4.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
- За Катедра„Обществено дентално здраве“- 1 място за „асистент“ в област на 

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

 
4.3. ФОЗ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“: 

  - Едно място за „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“ на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ гр. Враца при МУ-София. 

 - Едно място за „преподавател“ по практика за преподаването на студентите от 
специалност „Медицинска сестра“за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ на Филиал „Проф. 
д-р Иван Митев“ гр. Враца при МУ-София. 
 5. АС приема за сведение информацията за избрани преподаватели в МУ- София 
както следва: 

5.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 Гл. ас. д-р М. Юнакова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„доцент” в област на висшето образование7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и 
гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 
дом“; 

 Д. Динев, дбе избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 
висшето образование 4.„ Природни науки, математика и информатика”, по 
професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 
„Имунология“ на база Катедра по биология; 

 К.Белемезова, дме избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” в 
област на висшето образование 4.„ Природни науки, математика и информатика”, по 
професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 
„Имунология“ на база Катедра по биология. 

5.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 Д-р Л. Ангелова е избрана за заемане на академичната длъжност АСИСТЕНТ в 
Област на Висшето образование7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.2. Дентална медицина към Катедра „Обществено дентално здраве”. 

 Доц. д-р Л. Дойчинова е избрана за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР 
в Област на Висшето образование7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.2. Дентална медицина за  Катедра „Детска дентална медицина”. 
 
5.3. ФОЗ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“: 

 Доц. Т.Кундуржиев, дме избран за заемане на академичната длъжност „професор“ в 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 
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направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по 
трудова медицина  на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  

 Доц. д-р Й.Папатанасиу, дме избран за заемане на академичната длъжност 
„професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по 
професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация” за нуждите на  Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. 

 Гл. ас. д-р М.Желябова, 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 „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.  

 6. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възрастна Проф. д-рЕ. Гачев, дм от Катедра по фармакология и токсикология, 
Сектор „Клинична фармакологияи терапевтика“,при 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. 
 7. АС утвърждава актуализиран ценоразпис на таксите и услугите на Централна 
медицинска библиотека при МУ- София със следните промени: 

- Частични увеличения на цените на някои услуги, които се налагат поради 
значително увеличение разходите за консумативи, доставки, електронни и други 
ресурси, необходими за изпълнението на съответните услуги; 

- Премахване на фото- документалните услуги в съответствие с актуализирания 
Правилник за устройството, дейността и организацията на ЦМБ, утвърден през  
месец юни 2022 г.; 

- Добавяне а нови услуги; 
- Добавяне на неустойки за забавяне на заети за дома библиотечни документи  

/ книги /, което е честа практика на много библиотеки и цели да доведе до 
подобряване на събираемостта от заети, но невърнати в срок книги. 

 8. Утвърждава квалификационна характеристика на специалностот регулираните 
професии „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“, редовно обучение, по професионално 
направление 7.5. Здравни гриживъв Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ гр. Враца. 
 9. АС приема Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА при 
програмна акредитация по професионално направление 7.5. Здравни грижи, по 
специалността от регулираните професии „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“, редовно 
обучение  във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ гр. Враца. 
 10. АС присъжда званието „Доктор хонорис кауза“  на МУ- София на  проф. Д-р 
Х.Ръотингер– Ръководител на Клиниката по ортопедия на  Хирургична клиника  Мюнхен 
юг, Академична медицинска болница за обучение при Мюнхенски университет „Лудвиг 
Максимилиан“. 
 11.АС утвърждава следните промени в Методиката за еднократно ДМС за научна 
активност и въведеното ежегодно еднократно ДМС за научна активност като се премахва на 
думата кумулативно и текста да придобие следния вид: 
 Считано от 01.01.2022 г., съгласно т. IV на чл. 51 от КТД на МУ-София се въвежда 

ежегодно еднократно ДМС за научна активност, в размер на 1000 лева в края на 
календарната година, при изпълнение на едно от трите условия за предходната 
година: 
• 2 публикации с импакт-фактор /като първи или последен автор/ когато са 

несвързани с  академичното развитие  на преподавателя или 
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• 1 монография/учебно/научно помагало / като първи автор / или  
• 1 участие в научен проект като ръководител на проекта. 

 Считано от 01.01.2022 г. да се запази стария текст в Методиката и КТД с изискването 
за кумулативно изпълнение на трите условия, като се увеличи годишното заплащане 
от 1000 на 1500 лева с мотивите за стимулиране на научната активност. 

 Корекциите да се направят съответно в КТД с допълнителен анекс. 

 Забележка:  Предстои промяна в Методиката за еднократно ДМС за научна активност 
през 2023 г. чрез обсъждане на диференциация на научната активност по различните 
факултети и основни звена и съобразно заеманата академична длъжност.  
 12. АС разрешава да се направи корекция в  Решението на АС от Протокол № 26 от 
27.09.2022 г. както следва: 
 В т.XV- към текста на подточки 2 и 3 да се добави “… за студентите на Медицински 
факултет  и на Факултет по Дентална медицина…“ 

 

 

 

 

  
          
 


