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     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 ОТ ПРОТОКОЛ №  26 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

  МЕДИЦИНСКИ УНИЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

    от 27.09.2022 г.  

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I. Приема 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. 

 II. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет – София както следва: 

 1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 За Катедра по епидемиология и хигиена – двама асистенти 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.)“ на база Сектор „Хигиена“; 

 За Катедра по алергология – двама асистенти в област на висшето образование 

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

научната специалност „Имунопатология и алергология“ на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 За Катедра по професионални болести – един асистент в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Професионални болести“ на база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“; 

 За Катедра по фармакология и токсикология – двама асистенти в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)“ на база Сектор „Фармакология“; 

 За Катедра по вътрешни болести – двама асистенти в област на висшето 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Св. 

Иван Рилски“; 

 За Катедра по спешна медицина – 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 „Царица 

Йоанна - ИСУЛ“. 

 

 2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 За нуждите на катедра „Детска дентална медицина“- едно място за асистент в 

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

направление 7.2. Дентална медицина. 

 

         3. 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” в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 Право и 
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специалност „Административно право и административен процес“  за преподаване  

на студентите от специалност „Управление на здравните грижи“.  

 III. АС удължава трудовият договор за срок от една година след навършване на 

пенсионна възраст на  Доц. д-р Г. Матеев, дм  от Катедрата по Дерматология и 

венерология, МФ  /за втори път /  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване 

на допълнително споразумение. 

 IV. АС удължава трудовият договор за срок от една година след навършване на 

пенсионна възраст на Доц. д-р Е. Попова, дм от Катедрата по АГ, МФ  /за трети път /  на 

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

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

пенсионна възраст на Доц. д-р Ж. Сурчев, дм  от Катедра по неврохирургия 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. 

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

пенсионна възраст на Доц. д-р Е. Хаджиев, дм  от Катедра по вътрешни болести 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. 

 VII.  Академичният съвет  реши:  не  удължава трудовия договор на Доц. Ц. 

Живкова от Катедра Химия на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – 

София след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни 

разпоредби на ЗВО. 

 VIII. АС утвърждава „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2022/ 2023 г.“ 

със следните промени и допълнения  във връзка с приети промени в Закона за Висшето 

образование / ДВ бр. 56 от 19.07.2022 г./: 

 I. Промени в Раздел IV. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА 

КРЕДИТИ 
 Променя се т. 1.1.в смисъл: Отпада …. или по учебен план на друга специалност, 

както и признаване на кредити по сходни дисциплини от други специалности. Заменя се със 

следния текст: … само от проведено обучение по същата специалност от регулирана 

професия и в същата степен на висше образование. 

 II. Промени в Раздел IX УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ: 

Допълва се т. 4 в смисъл: За продължаване на обучението по специалност от 

регулирана професия / прехвърляне / може да се признават завършени периоди на обучение 

и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана 

професия и в същата степен на висше образование. 

Отпада т. 8. Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от 

трети страни, които се обучават на английски език / от една специалност  в друга в рамките 

на МУ- София (смяна на специалност). 

 Отпада т. 9.3 Прехвърлените чуждестранни студенти от ФДМ и ФФ, обучаващи се 

по компенсаторна програма… 

 В т. 13 и т. 14  … При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина.... отпадат думте и 

при смяна на специалност.... 

 Отпадат т. 16 и т. 17. 

 Допълват се т. 25.1 и т. 25.6 както следва: .могат да кандидатстват за прехвърляне 

в МУ-София в същата специалност и същото професионално направление … 

 Отпадат т. 27 / от  27.1 до 27.5 /. 

  От т. 28  - На прехвърлени български и чуждестранни студенти  от друго ВМУ от 

чужбина.... отпадат думте и при смяна на специалност... 
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 Отпадат двата  текста:  

 - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и 

чуждестранни студенти от специалност „Дентална медицина“ в специалност „Медицина“…  

 - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и 

чуждестранни студенти от специалност „Фармация“ в специалност „Медицина“ … 

 Забележка: Да се коригират всички останали точки, които се отнасят до признаване 

на периоди на обучение и кредити от една специалност в друга. 

 III. Допълнения в т.5 на Специалната част- ДЕОС както следва: 

 Чужди граждани от трети страни могат да се обучават в ДЕОС като преминават 9- 

месечен езиков и специализиран курс по български език за специалностите на Медицински 

колеж „Йорданка Филаретова“.  

 Подготвителната учебна година завършва с полагане на следните изпити 

 1. Писмен и устен изпит по български език, който се полага в ДЕОС. 

 2. Изпити, които се полагат в Медицински колеж „Й. Филаретова: 

А./ Писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на 

нуждаещите се“. 

 Б./ За специалност Зъботехника  се полага и изпит по Моделиране. 

 IX. АС утвърждава следните учебни планове: 

 1. Актуализиран учебния план на специалност „Лекарски асистент“ за учебната 

2022/2023 г., съобразн с направената препоръка  от Акредитационния съвет на НАОА – 

Протокол №11/12.05.2022г. в смисъл хорариумът по УД „Спорт“ да е съобразен със ЗФВС; 

 2. Актуализиран учебен план на специалност „Кинезитерапия“ на ОКС 

„бакалавър“, редовна форма на обучение.  

 3. Актуализиран учебен  план на специалност Дентална медицина. / Промяната се 

състои в допълнение към уч. план със свободно избираема дисциплина за студенти от 4 и 5 

курс на тема „Орална и лицево- челюстна патология. Проблемно базиран и интегриран 

подход“./ 

X. АС утвърждава следния прием на чуждестранни студенти за специалност 

Медицина за уч. 2022/ 2023 г. : 

- 250 студенти от ЕС и ЕИП, класирани по реда на състезателния бал и  

- 100 студенти от трети страни, класирани по реда на състезателния  бал, като 

балът за тези студенти да се формира от сбора на трите оценки от положените изпити  

/ английски език, биология и химия /. 

XI. АС приема следните промени в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София, както следва: 

1. В Чл. 4, ал. 2, изр. 1 в началото се добавят думите „В срок до шест месеца от 

решението на Академичния съвет“, а след първите думи „МУ-София“ се добавя „а 

конкурсът за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от ЗВО - само на страницата на“. 

След вторите думи „МУ-София“ се заличава текста „в срок до шест месеца от решението 

на Академичния съвет на МУ-София“. В изр. 2 след думите „Държавен вестник“ се 

добавя „а за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от ЗВО - в срок, не по-малък от 

един месец след публикуване на обявлението на интернет страницата на МУ-София.“  

Разпоредбата придобива следния вид: 

Чл. 4, ал. (2) В срок до шест месеца от решението на Академичния съвет, 

конкурсът по ал. 1 се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ – 

София, а конкурсът за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от ЗВО - само на 

страницата на МУ-София. Кандидатите подават документи за участие в конкурса при 

условията и по реда, определени в ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, 

настоящия правилник и условията на обявата, в срок от два месеца от публикуване на 
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обявлението в „Държавен вестник", а за обучение на докторанти по чл. 21, ал. 7 от ЗВО - 

в срок, не по-малък от един месец след публикуване на обявлението на интернет 

страницата на МУ-София. 

2. В чл. 5, ал. 5, се създават нови т. 2 и т. 3, нова ал. 6, досегашната ал. 6 става ал. 7, 

нови ал. 8 и ал. 9.  

Разпоредбата придобива следния вид:  

 Чл.5 .................. 

 (5) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица:  

   1. които са свързани лица - съпрузите или лицата, които се намират във фактическо 

съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до втора степен 

включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически 

и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически 

зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и 

обективност - с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична 

длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху 

безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.  

  2. за които е доказано по законоустановения ред плагиатство или 

недостоверност на представените научни данни в научните им трудове; 

3. които са освободени от академична длъжност на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 

от ЗРАСРБ; 

 (6) Обстоятелствата по ал. 5, т. 1 - 3 в процедурите за придобиване на научна 

степен и за заемане на академична длъжност се установяват с декларация от всеки 

член на научното жури. 

 (7) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав. Отказът на член 

на журито от участие в заседание по неуважителни причини или отказът за полагане на 

подпис в протокола се установява с подписите на присъстващите членове на журито и не е 

основание за спиране на процедурата. На мястото на отказалия да присъства член на 

журито заседава съответният резервен член.  

 (8) Когато при оценяването по ал. 1 член на научното жури установи или се 

получи писмен сигнал за плагиатство или недостоверност на представените научни 

данни,  който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се 

произнася с решение относно наличието или липсата им в дисертационния труд или 

представените в конкурса научни трудове. В тези случаи, преди да се произнесе, 

научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище. 

 (9)  При постъпил сигнал за плагиатство или недостоверност на представените 

научни данни в започнала процедура за оценяване по ал. 1 тя не може да бъде 

прекратена поради оттегляне на документите на кандидата. 

 3. В чл. 6 се създават нови ал. 2 и ал. 3. 

Разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 6. (1) Преподавател в МУ-София се освобождава от академична длъжност в 

хипотезите, предвидените в Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Закона за висшето образование и Кодекса на труда.  

 (2) Когато бъде доказано по законоустановения ред  за преподавател 

плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, 

въз основа на които е придобил или е участвал в процедура за придобиване на научна 

степен, или е заел или е участвал в конкурс за заемане на академична длъжност, 

ректорът на МУ-София е длъжен да прекрати трудовото правоотношение за 

заеманата академична длъжност и да отнеме придобитата научна степен в 

едномесечен срок от уведомяването си за акта за установяване на плагиатство или 

недостоверност на представените научни данни в научните трудове. 
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 (3) Ако лицето по ал. 2 не заема академична длъжност в МУ-София, 

придобитата научна степен се отнема  с заповед от ректора, в случай, че е присъдена 

от МУ-София. 

 4. В чл. 76, ал. 1, изр. 2 в началото се добавят думите „Най-малко“. 

Разпоредбата придобива следния вид 

 Чл. 76. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Най-малко 

една от рецензиите задължително се изготвя от външен за МУ - София член на журито. 

Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават, 

заедно с материалите по защитата (с изключение на автореферата) в съответната катедрата 

до 3 месеца от избора на научното жури. 

 5. В чл. 118, ал. 1 , изр. 2 след думите „доктор, която“ се заличават думите 

„съответства на обявения конкурс“ и на същото място се добавя следния текст „за 

специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс като за 

специалности от регулираните професии в професионално направление "Здравни 

грижи" академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо 

образователна и научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии 

в професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" 

или "Обществено здраве".“ 

Разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 118. (1) Академичната длъжност „главен асистент" се заема само от лице, което 

отговаря на минималните национални изисквания и на изискванията на този правилник. 

Лицето трябва да притежава образователната  и научна степен „доктор", която за 

специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс като за 

специалности от регулираните професии в професионално направление "Здравни 

грижи" академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо 

образователна и научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии в 

професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" или 

"Обществено здраве". 

 6. В чл. 122 се правят изменения в ал. 4 и ал. 5. 

Разпоредбата придобива следния вид: 

Чл. 122. .............................. 

            (4)  Когато при оценяването на кандидатите за заемане на академична длъжнос 

„главен асистент“ за съответствие с минималните национални изисквания, член на 

научното жури установи или се получи писмен сигнал за плагиатство или недостоверност 

на представените научни данни, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури 

задължително се произнася с решение относно наличието или липсата на плагиатство или 

недостоверност на представените научни данни в представените за оценяване 

публикации по ред, установен в ЗРАСРБ и в този правилник. В тези случаи, преди да се 

произнесе, научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище.  

(5) При провеждане на заключителното заседание, кандидатите представят 

изложение по тема или теми от предоставения им конспект и отговарят на въпроси на 

членовете на научното жури.  

7. В чл. 126, ал. 1, т. 1, в края се допълва със следния текст: „като за специалности 

от регулираните професии в професионално направление "Здравни грижи" 

академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и 

научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии в професионални 

направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" или "Обществено 

здраве"“ 
В чл. 126, ал. 1, т. 5 след думата „плагиатство“ се добавя следния текст: „или 

недостоверност на представените научни данни“ 
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Разпоредбата придобива следния вид: 

Чл.126. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да 

отговарят на следните условия: 

 1. да са придобили образователна и научна степен "доктор", която за специалностите 

от регулираните професии трябва да бъде по същата специалност, като за специалности от 

регулираните професии в професионално направление "Здравни грижи" 

академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо образователна и 

научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии в професионални 

направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" или "Обществено 

здраве" 
........................... 

5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на 

представените научни данни в научните трудове 

8. В чл. 134, ал. 1, т. 1 в края се допълва следния текст: „която за специалностите 

от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност като за 

специалности от регулираните професии в професионално направление "Здравни 

грижи" академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо 

образователна и научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии в 

професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" или 

"Обществено здраве"“ 
В чл. 134, ал. 1, т. 6 след думата „плагиатство“ се добавя следния текст: „или 

недостоверност на представените научни данни“ 

Разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 134. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да 

отговарят на следните условия: 

 1. да са придобили образователна и научна степен "доктор", която за 

специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност като 

за специалности от регулираните професии в професионално направление "Здравни 

грижи" академичната длъжност може да се заема и от лице, притежаващо 

образователна и научна степен "доктор" по специалност от регулираните професии в 

професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" или 

"Обществено здраве"; 

............................................ 

6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на 

представените научни данни  в научните трудове. 

9. В §1. „По смисъла на настоящия правилник“ на „Допълнителни разпоредби“ се 

създават нови т. 8 и т. 9, както следва: 

  §1. По смисъла на настоящия правилник: 

 .......................................... 

8. "Плагиатство" е представяне за собствени на трудове, които изцяло или 

частично са написани или създадени от другиго, или използването на публикувани от 

другиго научни резултати, без позоваване или цитиране в процедурите за придобиване 

на научни степени или за заемане на академични длъжности; 

 9."Недостоверност на представените научни данни" е умишлено използване на 

неистински и/или манипулирани изходни данни при създаването на научен труд; 

 XI. АС приема следните доклади, утвърдени от Факултетния съвет на Факултет по 

обществено здраве ,,Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ с Протокол №42/09.09.2022 г.:  

 - Доклад - самооценка по критериите на НАОА за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии ,,Медицинска сестра“ на ОКС  ,, бакалавър“, 

редовна форма на обучение; 
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 - Доклад за изпълнение на препоръките по САНК от програмната акредитация на 

специалност от регулираните професии ,,Медицинска сестра“ на ОКС  ,, бакалавър“, 

редовна форма на обучение; 

 XII. АС  утвърждава разработените от факултетите на МУ-София и съгласувани от 

отдел „Наука и акредитация“ механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, 

които ще участват в Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ за първия 

етап (2022-2023 г.) . 

 Всеки факултет следва да  обяви конкурси по Програмата, които трябва да бъдат 

публикувани на интернет-страницата на факултета и на електронния портал Euraxess. 
 XIII. АС разрешава обявяването на следните конкурси за финансиране на 

научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 г.: 

 1. Конкурс “ГРАНТ-2023” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и 

научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София; 

 2. Конкурс “ГРАНТ-2023” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и 

научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в Университетските болници, 

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

провеждане на научноизследователска дейност; 

 3. Конкурс “Млад изследовател-2023” за докторанти на Медицински университет-

София. 

 Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 24.10.2022 г. 

 XIV. АС разрешава  отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет 

за отличен успех от курса на обучение и от държавните изпити на следните дипломанти от 

Факултет по дентална медицина: 

1. А. Веселинова 

2. В. Маринова 

3. Е. Емилиянов 

4. М. Лалиоти 

5. Д. Горгиева 

6. Р. Мазникова 

7. Б. Петрова 

8. Х. Хан 

 Предложението е за  8 броя награди от по 1000 лв. на дипломант - общо 8000 лв. 

 Средствата  за осъществяването на този разход са по т.12 от бюджета на 

Студентския съвет за 2022 г.  

 XV. АС избира следните хонорувани преподаватели в ДЕОС за уч. 2022/ 2023 г: 

 1. За хонорувани преподаватели по български език за чуждестранни студенти в 

МФ и ФДМ: Т. Антонова, М. Андонова, М. Мицкова, Х. Кукова, Д. Иванова, А. 

Белберова, Г. Иванова, Д. Витанова, Е. Кючукова, К. Исса, К. Чаралозова, К.Тихова, Н. 

Богданска, Н. Куков, М. Гиргинова, К. Скординова, К. Томова. 

 2. За хонорувани преподаватели по латински език: Л. Домарадска, доц. Е. 

Маринова, А.Делчева, Я. Митев. 

 3. За хоноруван  преподавател по немски език: И. Лазарова. 
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 4. За хонорувани преподаватели по английски език за подготвителната година: 

П.Александрова, Д.Натова и Д. Петрова. 

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

както следва: 

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

1. Гл. ас. д-р Ф. Абединов, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение на база УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“; 

2. Гл. ас. д-р Ц. Маринов, 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 

„Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

3. Гл. ас. д-р Л. Вакрилова, 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 

„Неонатология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин 

дом“; 

4. Ас. д-р В. Воденичаров, 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 „Хигиена/вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ ” в Катедра по епидемиология и 

хигиена, сектор „Хигиена“;  

5. Д-р Б. Белянова 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 „Клинична лаборатория” в 

Катедра по клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“; 

6. Д-р Ф. Тенчев 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 „Инфекциозни болести” в 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база 

СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“; 

7. Д-р В. Боянов  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 „Медицинска микробиология” 

в Катедра по медицинска микробиология; 

8. Д-р Б. Станчева 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 пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

 

 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 1. Д-р И. Джондрова е избрана за Асистент в Област на Висшето образование 7. 

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

нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“ при ФДМ; 
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 2. Д-р Р. Радев е избран за Асистент в Област на Висшето образование 7. 

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

нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“ при ФДМ; 

 3. Д-р Д. Кишкилова, дм е избрана за Главен асистент в Област на Висшето 

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

медицина и научна специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на Катедра 

„Образна и орална диагностика“ при ФДМ; 

 4. Д-р Л. Виденова, дм е избрана за Главен асистент в Област на Висшето 

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

медицина и научна специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на Катедра 

„Образна и орална диагностика“ при ФДМ. 

 

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

 1. Гл. ас. д-р В. Жекова, дм е избрана за  заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по 

професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по здравна 

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

 2. Гл. ас. Н. Георгиев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

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

7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по медицинска педагогика  на 

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

 XVII. АС разрешава да се прехвърлят внесените такси за положени конкурсни 

изпити от чужди граждани от МУ- Ректорат в ДЕОС. 

 1. Таксите за конкурсния изпит по английски език от 400 лв. от чуждестранни 

граждани да постъпват в МУ – Ректорат, но да се разпределят в съотношение 20 на 80, като 

се преотстъпва прихода в полза на ДЕОС с целеви трансфер от МУ – Ректорат, предоставян 

съобразно броя на приетите документи от чуждестранни граждани. 

 Цялостното извършване на разходите за хонорари по КСК да се обслужва чрез 

ДЕОС, съгласувано със Зам.ректора по учебната дейност. 

 2. Да се освободи ДЕОС от отчисления от приходите – 15% за 2022 г. в МУ – 

Ректорат за инвестиционна програма. 

 XVIII. Във  връзка с предложението на МЗ за прехвърляне правата на едноличния 

собственик на капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от МЗ на МУ-София, 

Академичния съвет на МУ- София  реши: 

 1. Да се включи в дневния ред на Общото събрание на МУ- София на 28.09.2022 г. 

допълнителна точка „Обсъждане на състоянието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. 

 2. Да бъде продължен диалога между МЗ и МУ-София за обсъждане на 

възможностите за прехвърляне правата на едноличния собственик на капитала на УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД от МЗ на МУ-София по смисъла на чл. 62, ал. 2-4 от ЗЛЗ. 

 3. Общото събрание на МУ- София да делегира правомощия на Академичния съвет 

на МУ-София да взема решения във връзка с преговорите по т.2. 

 4. Решение за предложение до Министъра на здравеопазването за прехвърляне 

правата на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, може да 

бъде взето само от Общото събрание на МУ-София. 

 5. Да се внася за разглеждане от Общото събрание на МУ-София точка, с която да се 

предложи вземане на решение за прехвърляне правата на едноличния собственик на 

капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от МЗ на МУ-София само при наличието на 

следните комулативни (едновременно налични) условия:  
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 - Към датата на вземане на решение от ОС на МУ-София да бъдат погасени всички 

просрочени задължения на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. 

 - Към датата на вземане на решение от ОС на МУ-София, УМБАЛ „Александровска“ 

ЕАД да е получила нова акредитация (одобрение) за обучение, по смисъла на чл. 90, ал. 2 от 

ЗЛЗ, за срок от 5 години. 

 - Да бъдат постигнати договорености в проекто-договора между МУ-София и МЗ, с 

които МУ-София да не поема финансови ангажименти към болницата, извън обичайните за 

осъществяването на учебно-преподавателската дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        РЕКТОР: 

             АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 


