
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ от 06.07.2017 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява избора на Д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска, дм за заемане

на академичната длъжност „доцент” 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. Иван Митев”.

2. Одобрява избора на  Д-р Полина Иванова Митева-Шумналиева, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” 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. Иван Митев”.

3. Одобрява  избора  на  Д-р  Мария  Симеонова  Гайдарова,  дм за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент” 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. Иван Митев”.

4. Одобрява  избора  на  Гл.  ас.  д-р  Димитър  Кирилов  Конов,  дм за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и
спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност
„Оториноларингология” в катедра по УНГ болести  на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

5. Одобрява  избора  на  Д-р  Адил  Мохамед  Кадъм,  дм 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 „Педиатрия” в катедра по
педиатрия  на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”.

6. Одобрява  избора  на  Д-р  Елена  Росенова  Арабаджиева,  дм 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 обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.

7. Одобрява  избора  на  Д-р  Драгомир  Данаилов  Дарданов,  дм 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 обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.

8. Одобрява  избора  на  Ас.  д-р  Нина  Стоянова  Янчева-Петрова,  дм 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
„Инфекциозни  болести”  в  катедра  по  инфекциозни  болести,  паразитология  и  тропическа
медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”.

9. Одобрява  избора  на  Румен  Анатолиев  Димитров 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 психология”
в катедра по психиатрия и мед. психология на база МБАЛНП „Св. Наум”. 

10. Одобрява  избора  на  Михаела  Христова  Христова, 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 психология”
в катедра по психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“. 

11. Одобрява избора на  Д-р Вирна-Мария Ставрос Циту за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Микробиология”  в
катедра по медицинска микробиология.



12. Одобрява избора на Д-р Кристина Сергеевна Бойкова, за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна диагностика” в
катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Александровска”. 

13. Одобрява избора на  Д-р Илиан Костадинов Цветков, 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 „Св. Анна”. 

14. Одобрява избора на  Д-р Анатоли Валентинов Семков 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”  в
клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София”. 

15. Одобрява избора на  Д-р Деница Гошева Димитрова, 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
клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София”. 

16 Одобрява  избора  на.Д-р  Евгени  Витков  Меков, 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
клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София”.

17. Одобрява избора на Д-р Теодора Здравкова Михалова, 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
клиничен център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София”.

18. Одобрява  избора  на  Д-р  Олга  Тошкова  Славчева-Проданова, 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. Иван Митев”.

19. Одобрява  избора  на Д-р  Мая  Анкова  Стоянова, за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и  научната  специалност „Съдебна медицина” в
катедра по съдебна медицина  на база УМБАЛ „Александровска“.

20. Одобрява  избора  на  Д-р  Петя  Руменова  Хубенова, за  заемане  на  академичната
длъжност  „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“.

21. Одобрява избора на Д-р Николай Здравков Поройлиев, за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по спешна медицина  на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

22. Одобрява  избора  на  Д-р  Стефка  Станева  Янкова-Цочева, 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. Иван Митев“.

23. Одобрява избора на  Д-р Биляна Валентинова Станчева, 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“.



24. Одобрява избора на.Д-р Вера Владимирова Манолова, след издържан конкурсен
изпит и мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност „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 „Св. Екатерина“.

25. Одобрява  избора  на  Д-р  Александър  Викторов  Тодоров,  дм, за  заемане  на
академичната  длъжност  „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“.

26.  Одобрява  избора  на  д-р  Ралица  Тодорова  Боговска-  Гигова за  заемане  на
академичната  длъжност  „Асистент“ в  Област  на  Висшето  образование  7.Здравеопазване  и
спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Детска
стоматология“ за нуждите на Катедрата по „Детска дентална медицина“ на ФДМ;

27. Одобрява  избора  на  д-р  Стефан  Руменов  Андонов за  заемане  на  академичната
длъжност  „Асистент“ в  Област  на  Висшето  образование  7.Здравеопазване  и  спорт,  по
професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Протетична
дентална медицина“ на ФДМ;

28. Одобрява избора на  д-р Даниела Стефанова Стоева за  заемане на академичната
длъжност  „Асистент“ в  Област  на  Висшето  образование  7.Здравеопазване  и  спорт,  по
професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Протетична
дентална медицина“ на ФДМ;

29. Одобрява  избора  на  ас.  Марта  Иванова  Славкова  –  Василева  за  заемане  на
академичната  длъжност  „Главен  асистент“ в  Област  на  Висшето  образование  7.
„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет.

30. Одобрява избора на ас. д-р Александра Трайковска- Димитрова, дм за заемане на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  в  Катедрата  по
превантивна медицина на ФОЗ.

31. Одобрява  избора  на  ас.  д-р  Светослав  Живков  Гаров,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  в  Катедрата  по
медицинска педагогика на ФОЗ.

32. Одобрява  избора  на  ас.  Цветелина  Стефанова  Михайлова,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  в  Катедрата  по
медицинска педагогика на ФОЗ.

33. Одобрява  избора  на  ас.  д-р  Виктория  Федоровна  Жекова,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедрата по здравна
политика и мениджмънт.

34.  Одобрява  избора  на  ас.  Емилия  Красимирова  Насева,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност



„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедрата икономика
на здравеопазването на ФОЗ.

35. Одобрява  избора  на  ас.  Жулиета  Симеонова  Геренова,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  в  Катедрата  по
кинезитерапия на ФОЗ.

36. Одобрява избора на  Мариана Димитрова Алберт, дм  за заемане на академичната
длъжност  „Главен асистент“ в Област на Висшето 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  преподаването  на
дисциплините  „Кинезитерапия“  и  „Лечебен  масаж“  в  специалностите  „Рехабилитатор“  и
„Масажист за лица с увредено зрение“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София.

37. Одобрява  избора  на ас.  Антония  Трандева  Трендафилова,  дм  за заемане  на
академичната длъжност „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  в  Катедрата по
медицинска педагогика на ФОЗ.
 38.  Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София
както следва:

38.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
1. За катедра по пропедевтика на вътрешните болести – трима асистенти на база УМБАЛ

„Александровска“;
2. За катедра по хигиена, медицинска екология и хранене – един асистент;
3. За катедра по фармакология и токсикология – един главен асистент;
4. За КВБ – един асистент на база УМБАЛ „Александровска“;
5. За катедра по биология – един главен асистент;
6. За катедра по АГ – трима главни асистенти на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
7. За катедра по медицинска химия и биохимия –  един професор по биохимия за сектор

„Медицинска биохимия“;
8. За катедра по патофизиология – един доцент;
9. За  катедра по клинична лаборатория и  клинична имунология –  двама професори  по

клинична имунология – един на база УМБАЛ „Александровска“ и един УМБАЛ „Св.
Иван  Рилски“  и  един  доцент по  клинична  лаборатория  на  база  УМБАЛ
„Александровска“;

10. За катедра по спешна медицина –  един асистент по офталмология на база УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“;

11. За катедра по анестезиология и интензивно лечение – трима асистенти – двама на база
СБАЛАГ“Майчин дом“ и един на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
38.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 1. Едно място за Главен асистент

в  Област на Висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на
Катедрата по „Ортодонтия“ на ФДМ;

38.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

За нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” разрешава обявяването
на следните конкурси:

- 1 място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по
професионално  направление  7.1.  „Медицина” и  научна  специалност  „Клинична



лаборатория”. / Процедурата следва да се проведе от Медицински факултет към МУ – София,
който е акредитиран в научна специалност „Клинична лаборатория”, като бъде спазен реда по
раздел III от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София./

- 1 място за „гл. асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”
по  професионално  направление  7.2  “Дентална  медицина” и  научна  специалност
„Ортопедична стоматология”, за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехник”. 
/ Процедурата следва да се проведе от Факултета по дентална медицина към МУ – София, който
е акредитиран в научна специалност „Ортопедична стоматология”,  като бъде спазен реда по
раздел II от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София./

39. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от  07.10.2017 г. /за втори път / на  Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева-
Лолова,  дм  от  КВБ,  МФ  на  основание    чл.119  от   Кодекса  на  труда  чрез  подписване  на
допълнително споразумение.

40. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 24.12.2017 г./за втори път / на  Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм,
от  Катедра  по  АГ,  МФ  на  основание    чл.119  от   Кодекса  на  труда  чрез  подписване  на
допълнително споразумение.

41. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 25.09.2017 г. /за втори път / на  Проф. д-р Анастасия Петрова Михайлова,
дм от Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ на основание   чл.119 от
Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.

42. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 29.10.2017 г. /за първи път / на Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм, от
Катедра.  по  съдебна  медицина  и  деонтология,  МФ,  като  трудовият  договор  се  изменя  от
безсрочен в срочен за една година на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

43. Не се удължава трудовият договор след навършване на пенсионна възраст на 
Проф. д-р Диана Христова Йонова, дм, от Клиничен център по нефрология, МФ.

44.  Не се удължава трудовият договор след навършване на пенсионна възраст на 
Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн от  Катедра по неврология, МФ.

45. Академичният  съвет приема  презентацията  на  Председателят  на  АСМБ към МУ-
София  и  одобрява  целите,  дейността  и  правомощията  на  АСМБ,  свързани  със  съвместната
работа с ръководството на МУ-София. 

46. Академичният   съвет  приема  за  сведение  информацията  за  текущата  дейност,
извършена  от  организационния  комитет  на  МФ  по  повод  тържествата,  посветени  на  100
годишнината на Медицински факултет и Медицински университет – София.

47. Академичният  съвет приема за сведение информацията на Ректора  и Становището
на юристи по случая, свързан строежа  на Общежитието на МУ- София в терен УПИ-4,  кв. 387
а, предоставен с РМС. 

48. Академичният  съвет приема предложението на Директора на СОССБОС и разрешава
увеличаване на наема на ремонтираните студентски общежития №№ 11, 25 и 40 Б, с 5.00 лв. на
легло на месец, считано  от 01.09.2017 г. 

49. Академичният  съвет актуализира Раздел втори на  Правилника за устройството и
дейността  на  Медицински  университет  –  София  в  частта  му  за  Регалиите  на  Медицински
университет – София както следва:

49.1. АКАДЕМИЧЕН ЗНАК 
49.2. ЗНАМЕ 



49.3. РЕКТОРСКИ ЖЕЗЪЛ
49.4. РЕКТОРСКА ТОГА И ШАПКА
49.5. РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА
49.6. ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ -  Връчват се като израз на признание за цялостна дейност:
-  AESCULAPIUS
-  SIGNUM LAUDIS на лента
-  SIGNUM LAUDIS на кожен плакет
- DOCTOR HONOREES CAUSE

49.7. НАГРАДНИ ЗНАЦИ - Връчват се на състезателен принцип за конкретен принос,
реализиран в конкретен период:

- PANACEA 

- SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS

- ЗЛАТЕН ХИПОКРАТ

- ЗЛАТЕН ГАЛЕН

50. Академичният  съвет приема Доклад – самооценка за стартиране на процедура към
НАОА  за  оценяване  качеството  на  обучение  в  образователна  и  научна  степен  „Доктор“  по
акредитираната  до  23.05.2019  г.  в  МУ-  София  докторска  програма  „Офталмология“  от
професионално направление 7.1 Медицина в Област на висшето образование 7.  Здравеопазване
и спорт в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ “  към Катедрата по
спешна медицина.

51. Академичният  съвет разрешава провеждането на допълнителен прием на студенти по
специалностите  „Медицинска  сестра“ и  „Акушерка“ във  Факултет  по  обществено  здраве  с
изпит по етика и право през месец авуст – септември 2017 г., в рамките на държавната поръчка.

52. Академичният   съвет утвърждава актуализиран  Учебен  план  на  специалност
„Лекарски  асистент“,  с  включена  задължителна  учебна  дисциплина  „Грижи  за  болния  и
сестринска техника“ в изпълнение препоръките на НАОА.

РЕКТОР:
     ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм


