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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

28.11.2022 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1.Утвърждава  класиранията и подходите за финансиране на изследователските проекти 

от конкурсите на Медицински университет – София  “Изграждане на инфраструктура за 

научни изследвания в МУ-София - 2022”, и “Стимулиране на научни изследвания в 

области с постигнати високи постижения – 2022” в съответствие с Доклад № ВК- 1713 от 

14.11.2022 г.  на Зам. ректора по Наука и акредитация както следва:  

 2. Приема оценъчните критерии за финансиране на изследователските проекти чрез 

конкурсите на Медицински университет - София: 

2.1. Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ-София - 

“Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2022” с 

финансиране от бюджетната субсидия – 2 проекта на обща стойност 150 000,00 лв.: 

- с оценка от 38 точки-   класиран 1 проект ,  

- с оценка от 33 точки – класиран 1 проект. 

2.2. Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ-София - 

“Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 

2022”, с финансиране от бюджетната субсидия с оценка от  31- 28 т., класирани 8 проекта на 

обща стойност 114 649,34 лв. 

3. Приема технологията на финансиране-  предвид научната значимост на 

изследователските проекти, съгласно становището на докладчиците, финансирането се 

извършва, както следва: 

3.1. В конкурса на МУ-София “Изграждане на инфраструктура за научни 

изследвания в МУ-София - 2022” от утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната 

субсидия на МУ-София за научноизследователска дейност за 2022 г.: 

 финансиране в размер до 120 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 

окончателна оценка 38 точки; 

 финансиране в размер до 30 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 

окончателна оценка 33 точки. 

3.2. В конкурса на МУ-София “Стимулиране на научни изследвания в области с 

постигнати високи постижения – 2022” след извършване на вътрешно преразпределение на 

средствата в утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София 

за научноизследователска дейност за 2022 г. на МУ – София: 

 финансиране в размер до 25 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с 

окончателна оценка 31 точки; 

 финансиране в размер до 20 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 

окончателна оценка 30 точки; 

 финансиране в размер до 15 000,00 лв. - 3 бр. изследователски проекти, приети с 

окончателна оценка 29 точки; 

 финансиране в размер до 10 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с 

окончателна оценка 28 точки 

 

 4.  Утвърждава вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от АС бюджет 

за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за научноизследователска дейност за 

2022 г. както следва: 
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 4.1. В точка 1.1.1. „Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които ДВУ 

подготвя студенти и докторанти”: да се увеличи с 14 649,34 лв. планираната сума за 

сключване на договори по конкурса „Стимулиране на научни изследвания в области с 

постигнати високи постижения'2022” и се намали със същата сума планираната за сключване 

на договори по конкурса „Млад изследовател’2022” в същата точка 1.1.1. „Проекти за научни 

изследвания в областите на науката, в които ДВУ подготвя студенти и докторанти”. 

4.2. В утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София 

за научноизследователска дейност за 2022 г. планираната сума за конкурс „Стимулиране на 

научни изследвания в области с постигнати високи постижения'2022” става: 114 649,34 лв. 

 5. АС приема следните промени и допълнения в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в МУ-

София: 

 5.1. В Приложение № 3: Минимални изисквания към научната и преподавателската 

дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните 

длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални 

направления в МУ- София – 2018 в Област 4. „Природни науки, математика, информатика“, 

Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически 

науки в частта му – Група показатели Г за заемане на академичната длъжност Главен асистент, 

съществуващият в момента текст да бъде заменен с текста, както следва: 

 25 т. за публ. в Q1§  

 20 т. за публ. в Q2  

 15 т. за публ. в Q3  

 12 т. за публ. в Q4  

 10 т. за публ. в издание със SJR без IF  

 публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен 

труд – 30 т.  

 публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ – 20 т.  

 публикувана глава от книга или колективна монография – 15 т.  

 изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по 

надлежния ред – 25 т.  

 публикувана заявка за патент или полезен модел – 15 т. 

 *Общ брой статии – 4 (извън доктор) от които * статии с IF – 1 (извън доктор) 

 5.2. В Приложение № 3: Минимални изисквания към научната и преподавателската 

дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академични 

длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, към указанията 

след таблицата да се добави пояснителен текст, отнасящ се за Показател 15, група Е, 

Задължителен показател „Специалност“, както следва: 

 Кандидатите за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“, 

„професор“ задължително да са придобили специалност в системата на здравеопазването, 

която да съответства на профила и/ или на преподаваната дисциплина в катедрата, предложила 

обявяването на конкурса. 

 6. АС утвърждава предложението на ФС на МФ по случай 105 годишнината от 

създаването на  Медицински факултет и Медицински университет – София за избор на 

носители на Традиционните награди на Медицински факултет за значителни приноси в 

научноизследователската и преподавателска дейност за 2022 г. на които ще бъде връчен 

плакет и парична награда по 1000 /хиляда/ лева, както следва: 



3 
 

 І. Награда на името на АКАД. ДИМИТЪР  ОРАХОВАЦ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки –  

Доц. д-р Ж. Бочева, дм  – Катедра по фармакология и  токсикология; 

 ІІ. Награда на името на ПРОФ. ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки – Доц. д-р М. 

Соколов, дм – Катедра по хирургия и Доц. д-р Т.Седлоев, дм – Катедра по 

гастроентерология. 

 ІІІ. Награда на името на ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ  за значителни приноси в 

научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки –  

Доц. д-р Р. Робева, дм – Катедра по ендокринология  и  Доц. д-р Г. Стоянова, дм – Катедра 

по педиатрия. 

 ІV. Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ за значителни 

приноси в научната и преподавателската дейност: 

 - в областта на ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ – Гл. ас. д-р Д. Бакалов, дм – 

Катедра по физиология и патофизиология 

 -  в областта на КЛИНИЧНИТЕ НАУКИ – Ас. д-р С. Ушева, дм  – Катедра по 

гастроентерология 

 V. Студентска награда на името на ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ за активно участие в 

научната и изследователската дейност – Л. Борисова – VІ курс   

 VІ. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на 

медицинската наука и практика на името на ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ:  

 Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести. 
7. Във връзка с отбелязването на патронния празник на Медицински факултет и 

Медицински  университет- София,  АС разрешава  вторник, 29 ноември 2022 г. да бъде  

обявен за неучебен за студентите, но присъствен за академичния и административния състав 

на МУ-София. 

 8. АС избира Ректора на МУ- София акад. Л. Трайков, дмн за Почетен патрон на всички 

тържества и инициативи свързани със 105 годишнината на Медицински факултет и 

Медицински университет – София. 

  9. АС  разрешава да се отпусне парична награда в размер на 1000 лв. / хиляда лева / от 

завещанието на д-р Андрей Георгиев на  Г. Нешев- дипломант от специалност Масажист ( с 

увредено зрение) в Медицински колеж „Й. Филаретова“  за отличен успех от курса на 

обучение и от държавните изпити и активно участие в извънаудиторни дейности на колежа. 

 10. АС  разрешава да се отпуснат 2 парични награди в размер по 1 000 лв. на 

дипломант /общо 2 000 лева / от бюджета на Студентски съвет на следните дипломанти от 

ВИПУСК  2022 г.  на Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров“ за отличен 

успех през периода на професионалното им обучение: 

- Д. Милчева Кирилова - спец. "Мед. сестра", среден успех от диплома - Отличен 5,90. 

- Х. Генкова - спец. "Акушерка", среден успех от диплома - Отличен 5,82. 

 11. АС  разрешава да се отпуснат 6  парични награди в размер по 1000 лв. на 

дипломант / общо 6000 лв./ от бюджета на Студентски съвет на следните дипломанти от 

ВИПУСК  2022 г. от  Медицински колеж „Й. Филаретова“ при МУ- София за отличен успех 

през периода на професионалното им обучение: 

- М. Димитров,  спец. "Зъботехник", среден успех от следването - 5,45, среден успех от 

ДИ - 6,00. 

 - И. Иванова,  спец. "Рехабилитатор", среден успех от следването - 5,87, среден успех от 

ДИ - 6,00. 

 - Г. Тошкова,  спец. "Мед. лаборант", среден успех от следването - 5,65, среден успех от 

ДИ - 6,00. 
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 - Й. Иванова,  спец. "Мед. козметика", среден успех от следването - 5,89, среден 

успех от ДИ - 6,00. 

 - В. Гергова,  спец. "ИОЗ", среден успех от следването - 5,83, среден успех от ДИ - 6,00. 

 - Г. Цанкова,  спец. "Рентгенов лаборант", среден успех от следването - 5,55, среден 

успех от ДИ - 6,00. 

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

пенсионна възраст на доц. д-р А. Димитрова, дм  от Катедра по педиатрия, 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. 

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

пенсионна възраст на доц. Д. Хаджиделева, дм от Катедра по здравни грижи,  ФОЗ „Проф.д-р 

Ц. Воденичаров,  дмн“, 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. 

 14. Академичният съвет утвърждава „Методика за предоставяне на стипендии за 

специални постижения / награди / от  бюджета на Студентски съвет  при МУ- София за 

зимния семестър на учебната  2022/ 2023 г.“, обсъдена и приета на заседание на 

Изпълнителния съвет на СС / Протокол № 18 от 14.11.2022 г. / 

 15. АС разрешава извършването на разходи, свързани с  ново възникнали потребности 

от изпълнение на строителство, основен и текущ ремонт и услуги свързани с изпълнение на 

строителство в звената на Медицински Университет – София както следва: 

15.1.Медицински факултет – текущ ремонт на МБК и Деканат - 44 807.69 лв. 

15.2.Факултет по Дентална медицина – текущ ремонт   53 832.86 лв. 

15.3.Фармацевтичен факултет - ново строителство   49 500.00 лв. 

15.4. Централна медицинска библиотека - текущ ремонт  16 169.05 лв. 

15.5. СОССБОС  текущ ремонт      43 104.60 лв. 

15.6. ДЕОС – текущ ремонт на помещение във ФДМ- за спорт   3 240.00 лв. 

15.7. Ректорат -  текущ ремонт      38 942.00 лв. 

 

                  Всичко: 249 596.20 лв.с ДДС 

 

 16. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет – София както следва: 

16.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по биология – един 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; 

 - За Катедра по медицинска химия и биохимия – един главен асистент в област на 

висшето образование 4.„ Природни науки, математика и информатика”, по професионално 

направление 4.2.„Химически науки” и научната специалност „Медицинска химия“ на база 

Сектор „Медицинска химия“ към Катедра по мед. химия и биохимия; 

   - 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 по психиатрия и медицинска психология – един асистент и един 

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

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

„Александровска“; 

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

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия“ на база МБАЛНП „Св. Наум“; 
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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 клинична лаборатория – един професор в област на висшето 

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

научната специалност „Клинична лаборатория“ на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един професор в област на 

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

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

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

 16.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 1. За катедра „Протетична дентална медицина“- 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 катедрата. 

 2. За катедра „Протетична дентална медицина” – 3 места за „главен асистент“ в 

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

7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Протетична дентална медицина“, за 

нуждите на преподаването в катедрата. 

           3. За катедра „Детска дентална медицина“ – 2 места за „главен асистент“ в област на 

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

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

преподаването в катедрата. 

 

 16.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 1. Едно място за „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика“, професионално направление 4.2. Химически науки, за 

нуждите на преподаването по Аналитична химия в Катедра „Химия“ на Фармацевтичен 

факултет. 

 

 16.4. ФАКУЛТЕТ по ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ “ПРОФ.д-р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, 

дмн“ 

 1. За нуждите на катедра „Здравни грижи“: 

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

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

„Медицинска генетика“.  

 2. За нуждите на катедра „Кинезитерапия“ на Факултет по обществено здраве : 

 - Едно място  за „главен асистент”  в област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност 

„Кинезитерапия“.  

 3. За нуждите на катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт” на  

ДЕОС при МУ-София: 

  -  Едно място за „професор”в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 

професионално направление 7.6 Спорт и специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка“ . 

  -  Едно място за „главен асистент“  в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки професионално направление 2.1 Филология и специалност „Общо и сравнително 

езикознание / Сравнителен анализ на английска и руска медицинска терминология/“ за 

нуждите на Катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“  
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  -  Едно място за „главен асистент“  на 0,25 длъжност в област на висше образование 

2. Хуманитарни науки професионално направление 2.1 Филология и специалност 

„Български език“  за преподаване на български език на чуждестранни студенти за нуждите 

на Катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“  
 17. АС приема за сведение  информацията за избрани преподаватели в МУ- София 

както следва: 

 17.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Ас. д-р А. Герчев, 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 „Ортопедия и травматология“ в Катедра 

по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“;  

 - Ас. д-р С. Церовски, 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 „Ортопедия и травматология“ в Катедра 

по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“;  

 - Ас. д-р Н.Филева, 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 „Образна диагностика и 

интервенционална диагностика“ в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ 

„Александровска“;  

 - Д-р А.Арабаджиев, 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 „Обща хирургия“ в Катедра по хирургия 

на база УМБАЛ „Александровска“;  

 - Ас. д-р П. Хубенова, 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 „Анестезиология и интензивно лечение“ 

в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Александровска“;  

 - Ас.  М. 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 „Медицинска психология“ в Катедра по 

психиатрия и мед. психология на база Клиника по детска психиатрия „Свети Никола“ към 

УМБАЛ „Александровска“;  

 - Д-р Г. Димитров 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 „Офталмология” в Катедра по офталмология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р А. Леви 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 „Офталмология” в Катедра по офталмология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р А.Рачева 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 „Неврология” в Катедра по неврология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р И. Кирева 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 „Неврология” в Катедра по неврология на база 

УМБАЛ „Александровска“; 



7 
 

 - Д-р Д. Тасков, 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 „Неврология” в Катедра по неврология на база 

МБАЛНП „Св. Наум“; 

 - Д-р Л. Димитрова 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на база 

СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ 

 - Д-р О. Младенов 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 „Ортопедия и травматология“ в Катедра по ортопедия 

и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

 - Д-р А. Панев 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 „Ортопедия и травматология“ в Катедра по ортопедия 

и травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - Д-р Р. Симеонов, 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 „Ортопедия и травматология“ в Катедра по ортопедия 

и травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 -  Д-р И. Недева, 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 „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна и др.)“ в Сектор „Хигиена“ към Катедра по епидемиология и хигиена. 

 

 17.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Д-р Т. Йорданов е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” към 

катедра „Консервативно зъболечение” . 

  - Д-р Т. Игнатова, доктор.е избрана за заемане на академичната длъжност „главен 

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

направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Ортодонтия“ към катедра 

„Ортодонтия“ . 

 - Д-р Р. Гигова е избрана за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в 

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

7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Детска дентална медицина към катедра 

„Детска дентална медицина”.  

 

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

дмн“ 

 - Д. Йорданова, дм за заемане на академичната длъжност „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 здравни грижи за преподаването в специалност 

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

 - Т. Попова, дм за заемане на академичната длъжност „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 здравни грижи за преподаването в специалност „Медицинска 

сестра“  на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
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 - А. Димитрова, дм  за заемане на академичната длъжност „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 здравни грижи за преподаването в специалност „Акушерка“  

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

 18. АС избира Е. Захариева и А. Зиновиева за  

хонорувани преподаватели в ДЕОС по английски език за чуждестранни студенти, поради 

нарастващия брой студенти в подготвителната учебна 2022/ 2023г.. 

 19. АС разрешава да се допълни Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

2022/ 2023 г. година в раздел ХVІ. НОРМАТИВИ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В МУ-СОФИЯ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, към точка 8.6.4.2.: 

„15 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплините „Български език“ и „Спорт“ 

за външни хонорувани преподаватели“ със следния текст:   „Латински език“ и „Чужди 

езици“ . 

 Текстът придобива следния вид: „15 лв. на учебен час за проведено упражнение по 

дисциплините „Български език“, „Спорт“, „Латински език“ и „Чужди езици“ за външни 

хонорувани преподаватели“.   

 20.  АС разрешава  спешно директно отпускане   на средства и закупуване на 2 броя 

сървъри за РТБ на обща стойност до 20 000 лв. с ДДС. 

 21. АС разрешава да се отпуснат допълнителни средства под формата на трансфер от 

МУ- Ректорат за еднократното възнаграждение във връзка с Деня на народните будители- 1 

ноември  и за „Коледна добавка“ на преподавателите и служителите на Филиал „Проф.д-р Ив. 

Митев“- Враца в размер на  

90 000 лв.  
22. АС разрешава Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца да бъде освободен от 

отчисленията от приходите за 2022 г. по § 24-04- Нетни приходи от продажби на услуги, стоки 

и продукция.   

 

 

 

 

 

     РЕКТОР: 

           АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 


