
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 29    от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

от 15.12.2022 г. 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

Медицински университет – София както следва: 

 1.1. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 За катедра „Обществено дентално здраве“ - 1 място за „професор“ в област на 

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

„Дентална медицина“ и научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите 

на преподаването в катедрата. 

 За катедра „Консервативно зъболечение“ - 1 място за „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 катедрата. Задължително изискване кандидатите да имат 

придобита специалност по „Терапевтична стоматология“ или „Оперативно зъболечение и 

ендодонтия“. 

 1.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 За катедра „Организация и икономика на фармацията“ - два конкурса за „професор“  

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

направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация“, за нуждите на преподаването в катедрата. 

 

 1.3. ФОЗ „ПРОФ.д-р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“ : 

 За нуждите на катедра „Здравни грижи“на Факултет по Обществено здраве 

“Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“: 
- Едно място  за „професор ”  на 0,50 длъжност в област на висше образование  

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

„Кардиология“ за преподаването в специалност „Медицинска сестра“ и „Лекарски 

асистент“. 

 За нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София : 
- Едно място  за „асистент”  в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

по професионално направление 7.2 Дентална медицина  и специалност „Протетична 

дентална медицина“ за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехник“ в МК 

„Йорданка Филаретова“. 
2. Във връзка с осигуряване на необходимите средства за строеж на нова сграда на 

МУ- София, най-късно до 15.02.2023 г. да бъдат отчислени 15 % от приходите от продажби 

на услуги, стоки и продукция на структурните звена на МУ- София по  § 24-04 по бюджета 

за 2023 г. с изключение на звената, както следва: 
 • Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров” 

  • Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца; 

  • Медицински колеж „Й. Филаретова”;  

 • Централна медицинска библиотека;  

 • Департамент по езиково обучение и спорт. 

 3. АС разрешава да бъдат отпуснати допълнителни средства целево по бюджета на 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“  за извършване на ремонтни дейности на 

зъботехническите лаборатории в размер на 50 000 лева с ДДС.  



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

както следва: 

 4.1. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Д-р Б. Сойтариев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент”  в 

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

направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Дентална 

орална и лицево-челюстна хирургия“ 
 - Д-р С. Дженков е избран за заемане на академичната длъжност „асистент”  в 

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

направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Дентална 

орална и лицево-челюстна хирургия“. 

 - Д-р Р. Таскова е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент”- на 

0,50 длъжност  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по 

професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в 

катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ 

 - Д-р Д. Вълев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент”- на 0,50 

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

професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в 

катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“. 

 

 4.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Гл.ас. Я. Митков е избран за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в 

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

7.3. Фармация и научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на Катедра 

„Фармацевтична химия“ при Фармацевтичен факултет. 

 

4.3. ФОЗ „ПРОФ.д-р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“ : 

- Доц. д-р П. Шумналиева, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 

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

,по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Педиатрия” за нуждите на  

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

София.  

 5. АС разрешава финансиране на членството на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“ като партньори в Проект „ Проследяване на здравната грамотност на 

населението 2023-2027 г.“, за 2022 г. и 2023 г. в размер на 2920 евро със средства от 

Ректората на МУ- София. 

 6. АС утвърждава Методика за предоставяне на стипендии на специализанти,  

зачислени за придобиване на клинична специалност  по смисъла на чл. 13 от Наредба № 1 

от 22 Януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на 

Министерство на здравеопазването.  

7. АС разрешава да се  отпусне  финансова помощ в размер на 1000 лв. / хиляда 

лева / от бюджета на Студентски съвет на  студента от втори курс Божидар Ивов 

Аврамов, специалност Медицина, фак. № 39769, който е в особено тежко финансово и 

семейно положение.  

8. АС упълномощава Председателя на СС, да сключи Споразумение с Ректора на 

МУ – София за предоставяне на месечните компенсации за периода октомври 2021 г. – 

декември 2021 г. по Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в 

студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски 

столове и общежития“ ЕАД, в съответствие с решение на Изпълнителният съвет на СС от 

06.12.2022 г., Протокол №19. 



9. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Рехабилитатор“ от професионално направление  7.5. Здравни 

грижи на ОКС „професионален бакалавър“ в  Медицински колеж „Й. Филаретова” при МУ- 

София. 

10. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5.Здравни 

грижи на ОКС „професионален бакалавър“ в  Медицински колеж „Й. Филаретова” при МУ- 

София. 

11. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Зъботехник“ от професионално направление  7.5. Здравни грижи 

на ОКС „професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. Филаретова” при МУ- София. 

12. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Инспектор по обществено здраве“ от професионално 

направление  7.5. Здравни грижи на ОКС „професионален бакалавър“ в Медицински колеж 

„Й. Филаретова” при МУ- София. 

13. АС утвърждава актуализиран учебен план за учебната 2023/2024 г. на 

специалност „Парамедик“ от професионално направление 7.5. Здравни грижи, ОКС 

„професионален бакалавър“ с  включени допълнителни часове по дисциплината „Спорт“ по 

препоръка на НАОА след програмна акредитация. 

14. АС утвърждава актуализиран учебен план за учебната 2023/2024 г. на 

специалност „Медицинска козметика“ от професионално направление 7.5. Здравни 

грижи, ОКС „професионален бакалавър“ с  включени допълнителни часове по 

дисциплината „Спорт“ по препоръка на НАОА след програмна акредитация. 

 15. АС утвърждава квалификационна характеристика на специалност „Масажист с 

увредено зрение“, от професионално направление 7.5. Здравни грижи на ОКС 

„професионален бакалавър“, променена в изпълнение препоръките на САНК. 

16. АС избира Л. Стоянова  и  Н. Мартинска  за  хонорувани  преподаватели  по  

английски  език  за чуждестранни студенти в подготвителната учебна 2022/ 2023г. в ДЕОС.  

17. АС разрешава да се допълни т. 8 на  раздел ХVІ  „Нормативи за учебната заетост 

на преподавателите в МУ-София за една учебна година“ в Правилника за подготовка и 

провеждане на уч. 2022/ 2023 г., като се добави заплащането на хоноруваните 

преподаватели на Медицински колеж „Й. Филаретова” за проведени лекции, упражнения и 

учебна практика както следва: 

- 15 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирани лица; 
- 13 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирани лица – главни 

асистенти и асистенти; 
- 10 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирани лица – магистри, 

бакалаври и професионални бакалаври; 
- 8 лв. на учебен час за проведено упражнение от хабилитирано лице – доцент; 
- 6 лв. на учебен час за проведено упражнение от нехабилитирани лица – гл. 

асистенти, асистенти и магистри; 
- 5 лв. на учебен час за проведено упражнение от нехабилитирани лица – 

бакалаври и професионални бакалаври; 
- 1.50 лв. за учебен час проведена учебна практика. 

18. Във връзка с  подаденото във Фонд „Научни изследвания“ проектно 

предложение за изпълнение на Стратегическа научноизследователска и иновационна 

програма за развитие на Медицинският университет – София, в качеството му на висше 

изследователско училище, Академичният съвет реши: 

 18.1. Гласува мандат на Ректора на Медицински университет – София да подпише 

договор с МОН за финансиране на проекта по Плана за възстановяване и устойчивост със 



срок за изпълнение от 01.01.2023 г. до 30.06.2026 г. и обща максимална стойност 44 

милиона лева. 

 Заложени са следните индикатори: 

Критерии Базова стойност Целева стойност 

Качество на научните 

изследвания в предложената 

секторна специализация  

823 публикации с импакт 

фактор (Web of Science) за 2020 

г.  

988 публикации с импакт 

фактор (Web of Science) 

Патентна активност и приложни 

разработки  

0 бр. 8 нови международни патентни 

заявки 

Висока квалификация на кадрите 

в областите на секторната 

специализация 

0 бр. 6-ма водещи изследователи  

Привличане на млади учени и 

повишаване на квалификацията 

им за провеждане на приложни 

научни изследвания 

0 бр. До 23-ма млади учени, взели 

участие в научни изследвания 

финансирани по програмата 

Привлечено външно 

финансиране и индустриална 

подкрепа 

0 бр. 5 бр. 

Международна активност             

и участие в мрежи  

0 бр. 5 бр. 

 

18.2. Да се сформира звено „Изследователски университет“ на пряко подчинение на 

Ректора. 

18.3. Да се приеме структурата и длъжностно разписание на звено „Изследователски 

университет“, състоящо се от  Съвещателен борд, в който влизат: 

 Управителен съвет-  5 щатни бройки и Администрация- 8 щатни бройки. 

Председател на съвещателния борд: Акад. проф.д-р В. Овчаров, дмн. 

 

 18.4. В срок от 1 (един) месец след сформиране на звеното да се разработят и 

представят на Академичния съвет за одобрение Правила за устройството и дейността на 

звено „Изследователски университет“, заедно с необходимите процедури за осигуряване на 

изискванията за добро финансово управление; 

 18.5. До приемане на правилата по т.18.4. и до осигуряване на регулярното 

функциониране на системите за управление и контрол на национално ниво, финансирането 

на изпълнението на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за 

развитие на МУ - София, финансирана по НПВУ, да се осигури заемообразно от бюджета 

на университета. Направените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта; 

 18.6. Ректорът делегира права и отговорности на Ръководителя на структурното 

звено да извършва оперативни дейности по управление на проекта, тъй като звеното не е 

юридическо лице, но е структурно обособено в МУ – София, 

 


