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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

от 26.01.2023 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински 

университет – София както следва: 

 1. МЕДЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

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

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

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

„Проф. Александър Чирков“; 

 За Катедра по психиатрия и медицинска психология – един главен асистент 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 спешна медицина – един асистент в област на висшето образование  

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

научната специалност „Урология“ на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология – един 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна 

медицина“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология –  

двама асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” , от тях един асистент  за научната 

специалност „Лъчелечение“и един асистент за научна специалност „Медицинска 

онкология“ – и двамата на база УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“; 

 За Катедра по ортопедия и травматология – един главен асистент в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и травматология“ на база 

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“; 

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

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

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 

„Биохимия“ на база Катедра по медицинска химия и биохимия. 

 

 2. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ  

 „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“: 

 За нуждите на катедра „Превантивна медицина“  - Едно място  за „главен 

асистент”  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“ . 

  

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

възраст, считано от 28.03.2023 г. на проф. д-р З. Каменов, дмн  от Катедра по вътрешни 
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болести, 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. 

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

пенсионна възраст на доц. д-р Б. Матев, дм  от Катедра по ортопедия и травматология, 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. 

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

пенсионна възраст на проф. д-р Д. Чаръкчиев, дм  от Катедра по ендокринология, 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. 

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

възраст на проф. К. Митов, дф от Катедра по „Организация и икономика на фармацията“, ФФ, 

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 утвърждава график за прием на български и чуждестранни студенти за учебната 

2023/ 2024 г. както следва: 

 А / ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ  КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ В  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2023/ 2024 г. 

 1. Прием на български кандидат- студенти по специалностите Медицина, Дентална 

медицина и Фармация: 

 1.1. Предварителни кандидатстудентски изпити: 

 Прием на документи онлайн - от 20.03.2023 г. до 13.00 часа на 18.04.2023 г. 

 Конкурсен изпит по биология – 22.04.2023 г. 

 Конкурсен изпит по химия -       23.04.2023 г. 
 1.2. Редовни кандидатстудентски изпити: 

 Прием на документи онлайн – от 12.06.2023 г. до 13.00 часа на 04.07.2023 г. 

 Конкурсен изпит по биология – 08.07.2023 г. 

 Конкурсен изпит по химия -       09.07.2023 г. 

Класиране – 20.07.2023 г. 

 1.3. Кандидатстудентски изпити по биология и химия: 
 Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на 

два астрономически часа. Изпитните задачи ще бъдат три типа:  

1. Тестови задачи от затворен тип с един верен оттовор. 

2. Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани 

така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или 

едно изречение).  

3. Въпроси, които изискват разширен отговор;  ако отговорът изисква схематично 

представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети 

символи и да се  въведат необходимите означения. 

 В деня на изпита ще се изтеглят на случаен принцип: една комбинация, съдържаща 

тестови въпроси и въпроси с кратък отворен отговор; една комбинация, съдържаща въпроси, 

които изискват разширен отговор. 

 Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да 

могат да се дадат в рамките на предвиденото време.  

 Кандидатстудентският изпит по химия е писмен и се провежда в  продължение на 

два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в 

Програмата за кандидат-студентите. Изпитът сe състои от три елемента:  
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 - тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор;  - 

една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и - една логическа 

задача, включваща материал от органична химия.  

 В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси 

от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически 

формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични 

уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни 

баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка. 

2. Прием на кандидат- студенти  за специалностите в Медицински колеж 

„Йорданка .Филаретова”-София: 

 Прием на документи онлайн        от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г. 

 Прием на документи присъствено  от 04.07.2023г. до 13.00ч. на 10.07.2023 г. 

В сградата на Медицински колеж на адрес: ул. „Й. Филаретова“ № 3 

От 9.00 ч. до 16.00 часа. 

 Конкурсни изпити–  12, 13, 14, 15 юли 2023 г. 

 Изпит по моделиране   17 юли 2023 г. 

 Идентификация    18 юли 2023 г. 

 Резултати от I-во класиране – 20.07.2023 г. след 13.00 часа. 

 3. Прием на кандидат- студенти за специалностите във Факултет  по обществено 

здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров, дмн“ : 

3.1. Прием на български кандидат-студенти за специалности на ОКС „бакалавър“, 

както следва: 

-  Прием на документи онлайн и на място от 16.06.2023  до 07.07.2023 г. 

  -  Изпит за специалност „Управление на здравните грижи“: 

  Писмен изпит - тест по Социална медицина и здравен мениджмънт -на 10.07.2023 г.   

  Устен изпит на 11.07.2023 г.. 

            - Резултати на  12.07.2023 г.  

            - Класиране на 14.07.2023 г. 

 -Записване на новоприети студенти от 17.07.2023 г. до 21.07.2023 г. /включително/.  

    3.2. Прием на български кандидат-студенти за специалности на ОКС „магистър“, 

както следва:  

    - Прием на документи онлайн и на място от 16.06.2023  до 12.07.2023 г. 

          - Изпити от 14 до 21.07.2023 г. 

          - Резултати на  24.07.2023 г.  

          - Класиране на 26.07.2023 г. 

          - Записване на новоприети студенти от 27, 28, 29 и 31.07.2023 г.    

   3.3. Балообразуване за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, 

„Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ – кандидатства се с диплома за средно 

образование. Окончателния бал се образува от:  

 - оценката по български език от ДЗИ / или оценката по български език от курса на 

обучение от дипломанта за средно образование / +  

 - оценката по биология от ДЗИ /или оценката по биология от курса на обучение от 

дипломанта за средно образование / +  

 - среден успех от дипломата за средно образование. Максимален бал – 18.  

 3.4. Балообразуване за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ - 

кандидатства се с диплома за средно образование. Окончателния бал се образува от:  

 - Оценката по български език от ДЗИ / или оценката по български език от курса на 

обучение от дипломанта за средно образование / +   

 - Удвоения среден успех от дипломата за средно образование. Максимален бал - 18  

 4. Прием на кандидат- студенти във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца: 
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      Прием на документи за редовна кандидатстудентска кампания 2023/2024 г., 

        от 01.03.2023 г. до 27.07.2023 г.  

 Класиране – на 28.07.2023 г. 

 Записване на класираните кандидати – от 01.08.2023 г. до 04.08.2023 г. 

 Дати за удължаване на кандидатстудентска кампания за прием 2023/2024 година 

        от 07.08.2023 г. до 15.09.2023 г. 

 5. Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на 

основание Чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички  специалности на Медицински университет- 

София:  от 31.07.2023 г. до 03.08.2023 г. Класиране – 04.08.2023 г. 

 6. Подаване на документи за прехвърляне на български студенти от медицински 

университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионално 

направление – срок до 15.09.2023 г. в съответствие с т.22- 26 от Раздел IX на „Правилник за 

подготовка и провеждане на учебната 2022/ 2023 година“. 

 Б /  ПРИЕМ НА ЧУЖДИ  ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В  

        МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2023/ 2024 г. 

 В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните 

изискания за  прием на студенти във висшите училища на Република България“  и 

Писмо № 9104-84/ 14.11.2022 г. на МОН, всички граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни 

заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  

Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато 

завършено средно образование. 

 1. Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария: 

 1.1. Срок за прием на документи:  от 01.08.2023 г. до 13.09.2023 г.  

 1.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:   20.09.2023 г. 

 1.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит      25.09.2023 г.  

 ЗАБЕЛЕЖКА: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен 

успешно, изпитът се счита за неиздържан. 

Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка! 

1.4. Класиране –    26.09.2023 г.  

 Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и 

химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на 

изпита. Максимален бал 30.00. 

 Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен 

от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой 

студенти според капацитета на факултета. 

 2. Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и 

Конфедерация Швейцария / трети страни /: 

 2.1. Прием на документи:  от 01.08.2023 г. до 29.09.2023 г. 

 2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия: 06.10.2023 г. 

 2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит      09.10.2023 г.  

 Класиране: 10.10.2023 г. 

 Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и 

химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на 

изпита. Максимален бал 30.00. 

 Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен 

от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой 

студенти според капацитета на факултета. 

 3. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по 

специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 23.10.2023 г.  



5 
 

 4. Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински 

университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионално 

направление – срок до 18.08.2023 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за 

подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни 

студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет - София от 

други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“. 

 5. Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани: 
 5.1.Такса за подаване на документи – 80 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 5.2.Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища 

в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при  МУ- София 

в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората. 

 5.3. Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. 

Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 5.4. Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева.

 Забележка: Конкурсните изпити се провеждат  дистанционно. 

 Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица 

за набиране на студенти за уч. 2023/ 2024 г. 

 VII. АС присъжда  награда „Златен Хипократ” на дипломантите- пълни отличници от 

курса на обучението и от държавните изпити  на Випуск 2022 г. на Медицински факултет и 

парични награди от завещанието  на д-р Андрей Георгиев в размер по 2000 / две хиляди / лв. 

в съответствие с  т. 15 от Решение на Академичния съвет от 28.01.2021 г. както следва: 

 А. Фейзулова и 

 Ж. Саад  от Израел 

 VIII. АС приема Отчет за за изразходваните средства от завещанието на д-р Андрей  

Георгиев  за 2022 г. както следва:  

- за награди за отличници от Медицински факултет – 6000 лв.; 

- за награди за отличници от Медицински колеж „Й. Филаретова“  - 1000 лв. 

Общо разходи за 2022 г. – 7000 лв. 

Остатък от завещанието към 31.12.2022 г. – 1 495 500 лв. 

 IX. АС разрешава  отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет в 

съответствие с решение на Изпълнителния съвет на Студентския съвет от 23.01.2023 г., 

Протокол № 20 за отличен успех от курса на обучение и от държавните изпити на  

24 дипломанти от Медицински факултет по 650.00 лева /общо 15 600,00 лева/ както следва: 
 

№ 

 

Имена 

Среден успех от 

следването и ДИ 

 

Държава 

1. И. Кирова 5,97 РБългария 

2. Н. Станчева 5,95 РБългария 

3. Д. Махмуд 5,94 Палестина 

4. Л. Иванова 5,93 РБългария 

5. Д. Пенев 5,91 РБългария 

6. С. Недялкова 5,89 РБългария 

7. С. Рахман 5,89 Великобритания 

8. Н. Кривелларо 5,86 Италия 

9. А. Масларова 5,85 РБългария 

10. Д. Иванова 5,85 РБългария 

11. М. Велков 5,85 РБългария 

12. С. Смаил 5,84 РБългария 

13. Д. Франчешкова 5,83 РБългария 

14. В. Андонов 5,83 РБългария 

15. К. Колева 5,83 РБългария 

16. Ш. Готру 5,82 Великобритания 

17. Н. Шах 5,81 Великобритания 

18. К. Ариванандан 5,78 Великобритания 



6 
 

19. Ш. Джоузеф 5,78 Великобритания 

20. В. Хулиуми 5,77 Гърция 

21. Х. Алназер 5,76 Сирия 

22. Н. Кхан 5,74 Ирландия 

23. А. Шьофер 5,74 Германия 

24. Г. Булопулос 5,74 Гърция 

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

съвет за 2022 г. 

 X. АС разрешава  отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет в 

съответствие с решение на Изпълнителния съвет на Студентския съвет от 23.01.2023 г., 

Протокол № 20 за отличен успех от курса на обучение и от държавните изпити на  

10 дипломанти от Фармацевтичен факултет по 1000,00 лева /общо 10 000,00 лева/  както 

следва:  

 

№  Име, презиме, фамилия Среден успех 

от следването 

1. Р. Ангелова 5,79 

2. В. Петкова 5,77 

3. С. Касабов 5,77 

4. Л. Лазарова 5,74 

5. Д. Кирилова 5,72 

6. А. Иванов 5,67 

7. С. Гунчева 5,67 

8. Я. Дойнова 5,64 

9. М. Илиева 5,54 

10. Б. Хинчева 5,51 

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

съвет за 2022 г 

 XI. АС приема промяна в учебния план на специалност Дентална медицина както 

следва: 30 учебни часа упражнения по органна хистология се преместват от трети във втори 

семестър от обучението на студентите. След промяната часовете за упражнения във 2 семестър 

стават 90 часа, а в трети  семестър– 60 часа.  

 Промените влизат в сила от учебната 2023/2024 г. 

 XII. АС приема следните промени в „Правилник за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности / ПУРПНСЗАД / в МУ-София“ във връзка 

с измененията на Закона за висшето образование, / изм. и доп. ДВ. бр.56 от 19 юли 2022 г./ и 

необходимостта от актуализация, добавяне и прецизиране на някой текстове на Вътрешните 

правила на МУ-София за развитие на академичния състав. Същите са обсъдени и потвърдени 

на заседание от Постоянно действащата комисия за промени в Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ- София. 

Предлагат се следните изменения и допълнения, както следва: 

- В чл. 2, ал. 2 се премахват думите „и заемането на академични длъжности“, като 

разпоредбата добива сления вид:  
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 (2) Обучението в образователна и научна степен "доктор", придобиването на научна 

степен „доктор на науките" в МУ – София се осъществява по акредитирани от НАОА 

докторски програми по Приложение 1а. 

- Чл. 8, ал. 1 се правят изменения като в т. 1 се заличават думите „и самостоятелна 

форми на обучение“ и се създава нова т. 3, като разпоредбата придобива следния вид: 

 Чл. 8. (1) Формите на докторантура в Медицински университет - София са: 

1. Редовна - с продължителност до 3 години. 

2. Задочна форма на обучение - с продължителност до 4 години. 

3. Самостоятелна форма на обучение – с продължителност до 5 години. 

- В Чл. 9., т. 2 се заличава сления текст „2, 3 и“ и се добавя след цифрата 5 текста „и 7“, 

като разпоредбата придобива следния вид: 

Чл. 9. Медицински университет - София ежегодно предлага на министъра на образованието 

и науката за утвърждаване от Министерския съвет на: 

1. Броя на приеманите за обучение докторанти, в съответствие с капацитета на МУ-София, на 

професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него; 

2. Размера на таксите за кандидатстване и за обучение на докторанти в МУ -София, с 

изключение на случаите по чл. 21, ал. 5 и 7 от ЗВО; 

3. Условията и реда за предоставяне на стипендии и за ползване на общежития и други 

социално-битови придобивки от докторанти в МУ - София. 

- В чл. 14., ал. 1 се добавя второ изречение, след думите „Държавен вестник“, както 

следва: 

Чл. 14. Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти за одобрените от МОН места 

се откриват с решение на Академичния съвет за провеждане на конкурс. Конкурсът се 

обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ - София в деня на 

публикуване на обявлението в „Държавен вестник". Приемът за обучение на докторанти 

в изпълнение на научноизследователски проект по смисъла на чл.21, ал.7 от ЗВО се 

обявява само на интернет страницата на МУ-София. Информацията за конкурса се 

изпраща и до Националния център за информация и документация за публикуване не по-

късно от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от академичен съвет. 

 

- Създава се нов чл. 40а, както следва: 

Чл. 40а. (1) МУ-София извършва обучение в образователна и научна степен „доктор“ в 

изпълнение на научноизследователски проект с осигурено финансиране за не по-малко 

от три години при условията на чл.21, ал.7-9 от ЗВО и правилата определени в този 

правилник и на съответния научноизследователски проект. Отношенията се уреждат 

с договор между ректора на МУ-София, ръководителя на проекта и докторанта. 

(2) Докторантите по ал. 1 се приемат за обучение извън утвърдения брой по реда на чл. 

9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „г“ на ЗВО, като средствата за финансиране на обучението им, 

в т. ч. за стипендии и/или възнаграждения, се осигуряват от научноизследователския 

проект, в рамките на който се обучават. 

(3) Кандидатите подават документи съгласно условията и реда, определени в този 

правилник, в срок от един месец след публикуване на обявлението на интернет 

страницата на МУ – София по смисъла на чл.3, ал. 3 от ЗРАСРБ 

(4) Обучението на докторантите се осъществява по план, при условията и по реда на 

ЗВО, този правилник и в съответствие с условията на съответния проект. 



8 
 

(5) Обучението по ал. 1 се прекратява при прекратяване на научноизследователския 

проект, по който то се провежда, като последиците за страните се уреждат в договора 

по ал. 1, изр. 2. Обучението може да не се прекратява, ако средствата за финансирането 

му се осигурят и от други източници. 

(6) Обучението в образователна и научна степен „доктор“ по ал. 1 се провежда по реда 

на определената форма на обучение по чл. 8, ал. 1 на настоящия правилник.  

 XIII. Академичният съвет утвърждава предложенията за преобявяване на неусвоени 

докторантури от прием за 2022 / 2023 г. както следва: 

Неусвоени  23  броя , от които:  

- 18   за редовни докторанти; и 

-  5    за задочни докторанти. 

Предложение за преобявяване на  17  места. , от които: 

- 15  за редовни докторанти; и 

-   2  за задочни докторанти. 

Разпределение: 

- МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ –  13 редовни ; 1 задочна-;  Общо - 14 броя.  

- ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ –  2 редовни ; 1 задочна –; Общо -   3  броя.  

- ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Отказ от преобявяване на места. 

- ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – Всички места за докторанти са 

усвоени. 

 Не се преобявяват  6 броя, от които  3 за редовна докторантура и   3 за задочна 

докторантура    

 XIV. АС  приема  Правила за устройството и дейността на звено „Изследователски 

университет“. 

 XV. АС приема за сведение информацията за Erasmus+ KA2 ERASMUS 2027, 

ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV проект INGENIUM.     

 XVI. АС разрешава от съфинансиране  по проект INGENIUM от страна на МУ- София 

в
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 XVII. АС приема за сведение информацията  за избрани преподаватели  и Ръководители 

на катедри в Медицински университет – София както следва:.   МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ:  

 1. Гл. ас. д-р В. Миланов, 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 УМБАЛ  „Св. Иван Рилски“; 

 2. Гл. ас. д-р Н. Чакърова, 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 „Ендокринология” в Катедра по 

ендокринология на база УСБАЛЕ  „Акад. Иван Пенчев“; 

 3. Гл. ас. д-р Р.Драганова, 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 „Ендокринология” в Катедра по 

ендокринология на база УСБАЛЕ  „Акад. Иван Пенчев“; 

 4. Ас. д-р М. Шумкова, 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 „Кардиология“ в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Александровска“;  
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 5. Д-р М. Калпачка, 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 „Кардиология“ в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Александровска“;  

 6. Ас. д-р Р. Димитрова, 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 „Офталмология“ в Катедра по 

офталмология на база УМБАЛ „Александровска“;  

 7. Ас. д-р С. Ушева, 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 „Обща хирургия“ в Катедра по 

гастроентерология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;  

 8. Ас. д-р И. Лютаков, 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 „Гастроентерология“ в Катедра по 

гастроентерология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;  

 9. Ас. д-р К. Герджикова, 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 „Гастроентерология“ в Катедра по 

гастроентерология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;  

 10. Ас. д-р М. Славова, 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 „Гастроентерология“ в Катедра по 

гастроентерология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;  

 11. Ас. д-р Д. Попов, 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 „Неврохирургия“ в Катедра по 

неврохирургия  на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;  

 12. Д-р Х. Христов, 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 „Неврохирургия“ в Катедра по 

неврохирургия  на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;  

 13. Д-р В. Денчев 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 „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)“ на база Катедра по фармакология и токсикология; 

 14. Д-р В. Въргулев 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 „Фармакология (вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия)“ на база Катедра по фармакология и токсикология; 

 15. Д-р Д. Доскова 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 „Професионални болести“  Катедра по 

професионални болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;  

 16. Д-р Д. Стоянов 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 „Гастроентерология“  Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“;  

 17. Д-р М. Станчева е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология“  Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“;  
 18. Д-р З. Макшутова 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 „Гръдна хирургия“  Катедра по белодробни болести 

на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;  

 19. Д-р А. Мехмед 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“  Катедра по хирургия на база 

УМБАЛ „Александровска“;  
 20. Д-р Ц. Попов 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“  Катедра по хирургия на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

  Избрани Ръководители на катедри в Медицински  факултет: 

1. Проф. д-р М. Стаевска, дм е избрана за Ръководител на Катедра по алергология. 

2. Проф. д-р Г. Ончев, дм е избран за Ръководител на Катедра по психиатрия и медицинска 

психология. 

3. Доц. д-р В. Хаджийска, дм е избрана за Ръководител на Катедра по нуклеарна медицина, 

лъчелечение и мед. онкология. 

4. Доц. д-р Т. Седлоев, дм е избран за Ръководител на Катедра по гастроентерология . 

5. Чл. кор. проф. д-р Ц. Танкова, дмн е избрана за Ръководител на Катедра по 

ендокринология . 

6. Проф. д-р Р. Петков, дм е избран за Ръководител на Катедра по белодробни болести . 

 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

1. Д-р В. Пашова, доктор е избрана за заемане на академичната длъжност „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 нуждите Катедра „Консервативно зъболечение“ при ФДМ. 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 1. Доц. М. Георгиева, дф избрана за заемане на академичната длъжност “Професор“

 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.  

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

 1. Ас. С. Славчев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „Главен 

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

направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по превантивна медицина  на 

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

 2. Ас. Л. Маринов, дм е избран 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 „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по здравни грижи на Филиал 

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

 3. Ас. М.Борисова, 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 „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по здравни грижи на Филиал 

„Проф. д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София. 
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 4. Ас. М. Лаловска, 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 „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” за нуждите на  Катедрата по здравни грижи на Филиал 

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

 5. Т. Славкова, дм е избрана 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 на Филиал „Проф. д-р Иван 

Митев“ - Враца при МУ-София. 

 XVIII. АС утвърждава  таксите на Комисията по етика на научните изследвания на МУ-

София (КЕНИМУС) както следва: 

 1.Такса за изготвяне на етична експертна оценка на научноизследователски проекти с 

биомедицинска, медицинска и медико-социална насоченост възложени от външни за 

структурите на МУ-София институции (без Национален фонд „Научни изследвания“) в размер 

на 1 800 лв. с ДДС. 

Получените суми по партида „КЕНИМУС“ да се разпределят в следното съотношение: 

 30% за МУ-София-Ректорат 

 70% за хонорари за организация и експертна оценка по решение на КЕНИМУС 

(заседателни за Председател на КЕНИМУС -120 лв.; заседателни за 9 члена – по 80 лв.; 

изготвяне на доклад по проект – 150 лв.; организационна дейност за секретар – 100 лв.)   

 2. Такса за изготвяне на етична експертна оценка на съществена промяна по вече одобрени 

научноизследователски проекти с биомедицинска, медицинска и медико-социална насоченост 

възложени от външни за структурите на МУ-София институции (без Национален фонд „Научни 

изследвания“) в размер на 1 400 лв. с ДДС. 

(заседателни за Председател на КЕНИМУС -120 лв.; заседателни за 9 члена – по 80 лв.; 

изготвяне на доклад по проект – 150 лв.; организационна дейност за секретар – 100 лв.)   

 3.Такса за етична експертна оценка при публикуване на резултати от научни изследвания 

в международни списания с импакт фактор на научни изследвания с биомедицинска, медицинска 

и медико-социална насоченост на преподаватели, докторанти и специализанти от структурите на 

МУ-София в размер на 240 лв. с ДДС. 

(заседателни за Председател на КЕНИМУС и 9 члена – по 10 лв.; изготвяне на доклад по 

проект – 80 лв. и заседателни за секретар – 20 лв.)   

4. Проектите постъпили по конкурсите финансирани от МУ-София („ГРАНТ“;„ Млад 

изследовател“; Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“; 

„Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София“) да бъдат освободени от 

заплащане на такса за поставяне на етична оценка, а възнагражденията за хонорари да бъдат 

следните: 

(заседателни за Председател на КЕНИМУС – 100 лв.; заседателни за 9 члена –по  60 лв.; 

изготвяне на доклад по проект – 80 лв.; организационна дейност за секретар – 100 лв.)   

 XIX. АС утвърждава предложената от ФС на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ 

годишна такса за обучение на докторанти на самостоятелна подготовка извън ЕС, в размер на 

4000 (четири хиляди евро) EUR. 

 
         РЕКТОР: 

         АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 


