
    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 19.09.2017 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема актуализираните правилници и други документи на МУ-София, във връзка с 

процедурата за следакредитационнен контрол на НАОА както следва:  

 Стратегия за развитие на МУ-София, 2017-2020 г.; 

 Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София; 

 Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана в звената на МУ-София; 

 Правилник за научноизследователската дейност на МУ-София; 

 Правилник за осигуряване на достъп и работа с информационни продукти в МУ-

София; 

 Тюторна система на МУ-София; 

 Правилник на МУ-София за признаване на специализиращи курсове, стажове и 

мобилности в други висши училища у нас и в чужбина; 

 Правилник за организация и провеждане на учебни практики и стажове в МУ-

София; 

 Правилник за разглеждане на студентски жалби; 

 Правилник за организация на научноизследователската дейност на студентите, 

докторантите и специализантите; 

 Правилник за административно обслужване на студенти и докторанти;  

 Правилник за дейностите при реализация на научните изследвания и други обекти 

на интелектуална собственост; 

 Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота на МУ-София; 

 Правилник за осигуряване и поддържане на материално-техническата и 

информационна база на МУ-София; 

 Правила за публикуване на Интернет-страницата на МУ-София; 

 Правила на МУ-София за реда и начина за разрешаване, изпълнение и отчитане на 

командировките в чужбина.  

 

 2. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на 

Акредитационния съвет на НАОА за  институционална акредитация на Медицински университет 

– София, в рамките на четири годишния следакредитационен период. 

 3. Приема Доклад за прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане 

качеството на обучение и на академичния състав на МУ- София в рамките на четири-годишния  

следакредитационен период. 

 4. Приема актуализирани Общи вътрешни правила за работната заплата на Медицински 

университет- София, с промени в чл. 12, т. 9 и т. 10 и в чл. 17 за включване на допълнителни 

възнаграждения за провеждано обучение по ВСД, за теоретично и практическо обучение на 

специализанти и при кампанийни мероприятия за СДО конкурс и за КСК прием (предварителен 

и редовен ). 

  5. Одобрява избора на Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, дмн за заемане на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” в 

катедра по психиатрия и мед. психология на база МБАЛНП „Св. Наум“. 



 6. Одобрява избора на Д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в облаѝст на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в 

катедра по педиатрия на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

 7. Одобрява избора на Д-р Мая Николова Йорданова, 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 УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

 8. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Орлин Василев Стоянов, 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“. 

 9. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Светослав Тодоров Йовев, 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 „Кардиология” в 

катедра по ССХ и инванзивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

 10. Одобрява избора на Ас. д-р Владимир Василев Василев, 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 

„Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ 

„Акад. Иван Пенчев“. 

 11. Одобрява избора на Ас. д-р Мария Вескова Бояджиева-Владимирова, 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 „Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и геронтология на база 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

 12. Одобрява избора на Ас. д-р Силвия Живкова Въндева-Кълвачева, 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 

„Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ 

„Акад. Иван Пенчев“. 

 13. Одобрява избора на Ас. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова, 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 

„Ендокринология” в клиничен център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ 

„Акад. Иван Пенчев“. 

 14. Одобрява на Ас. Радослав Цветанов Клисуров, дм за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент”в област на висшето образование7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)” в катедра по фармакология и токсикология. 

 15. Одобрява избора на Д-р Станимир Стефанов Сираков, дм за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент”в област на висшето образование7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна 

диагностика” в катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 16. Одобрява избора на Ас. д-р Наталия Спасова, 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 „Кардиология” в катедра 

по Спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

 17. Одобрява избора на Д-р Сотир Благоев Точев 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 медицина” в катедра по обща 

медицина на база УМБАЛ „Света Анна“. 

 18. Одобрява избора на Д-р Ангелина Петрова Боризанова-Петкова 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“. 

 19. Одобрява избора на д-р Михаела Кондева Кондева за заемане на академичната 

длъжност „асистент”  ( на 0.5 щатна бройка ) в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите 

на катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ. 

 20. Одобрява избора на д-р Антон Страшимиров Козаров за заемане на академичната 

длъжност „асистент”  ( на 0.5 щатна бройка ) в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите 

на катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ. 

 21. Одобрява избора на д-р Натали Димитър Томева за заемане на академичната 

длъжност „асистент”  ( на 0.5 щатна бройка ) в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите 

на катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ. 

 22. Одобрява избора на д-р Красимир Иванов Чапанов за заемане на академичната 

длъжност „асистент”  ( на 0.5 щатна бройка ) в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2 .Дентална медицина за нуждите 

на катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ. 

 23. Одобрява избора на д-р Андрей Веселинов Кехайов, дм за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в област на висше образование 7.„Здравеопазване и спорт”, професионално 

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

на здравеопазването и фармацията” в Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ. 

 24. Одобрява избора на Димитрина Иванова Миликина за преподавател по практика  на 

специалност „медицинска сестра“ към Катедрата по здравни грижи на ФОЗ. 

 25. Одобрява избора на д-р Ана Симеонова Николова за преподавател по практика  на 

специалност „лекарски асистент“ към Катедрата по здравни грижи на ФОЗ. 

 26. Разрешава обявяването на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет- София както следва: 

 26.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

- За клиничен център по ендокринология – един професор на база УСБАЛЕ „Акад. Иван 

Пенчев“; 

- За катедра по обща и оперативна хирургия – двама асистенти на база 

УМБАЛ“Александровска“; 

-   За катедра по медицинска микробиология – един асистент; 

- За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база 

УМБАЛ“Александровска“, трима асистенти на база УМБАЛ“ Царица Йоанна-ИСУЛ“, 

един асистент на база МБАЛББ „Св. София “ и един асистент на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски “. 

  

 26.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 26.2.1. 4 места ( на 0.5 щатна бройка ) 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 „Протетична дентална медицина“. 

 

 26.3.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 



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

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална медицина и 

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

и мениджмънт 
 - Едно място за „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по медицинска етика 

и право 

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

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по превантивна 

медицина 
 - Едно място за „доцент“  в  област  на  висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност Акушерство и гинекология за 

нуждите на Медицински колеж „Й. Филаретова“. Конкурсът следва да се проведе чрез 

Медицински факултет. 

  27. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна 

възраст, считано от 09.11.2017 г. /за втори път / на  Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн, от 

Катедра по ССХ и инвазивна кардиология, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез 

подписване на допълнително споразумение. 

28. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна 

възраст, считано от 20.11. 2017 г. /за първи път / на Доц. Стоянка Славчева Атанасова, дх от  

Катедра по кл. лаборатория и клинична имунология, 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. 

29. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна 

възраст, считано от 28.12. 2017 г. /за първи път / на Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм 

от Катедра по анестезиология и интензивно лечение, 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. 

 30. Разрешава публикуването на Обява в Държавен вестник на конкурсите за прием на 

докторанти в МУ- София през уч. 2017/2018 г. 

 31. Актуализира Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в МУ- София както следва: Към количествените критерии за 

заемане на академичната длъжност „Професор“ в професионално направление 7.1. Медицина, в 

критерия за „Докторант“ се прави следната корекция: 

 - В медико-биологичната област: 2-ма докторанти или 500 цитати; 

 - В медико- клиничната област:    2- ма докторанти или 200 цитати. 

 32. Приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна 

акредитация на докторска програма „Генетика“ по професионално направление 7.1 Медицина, в 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, с база за обучение: Катедра 

„Медицинска генетика“ при Медицински факултет- с обучение на български и английски език. 

 33. Приема  предложението на ФС на МФ на основание  решението на АС от 06.06.2017 г. 

и създадената  нова алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, както и 

по предложение на ръководители на катедри и решение на Декански съвет от 04.09.2017 г. и 

разрешава да преминат на постоянни трудови договори следните асистенти, защитили 

дисертационен труд: 

 Д-р Димитър Тодоров Страшимиров, дм, катедра по инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина, защитил дисертация на 06.04. 2010 г. 



 Д-р Владимир Асенов Атанасов, дм, катедра по неврохирургия, защитил 

дисертация на 26.09.2016 г. 

 Д-р Андрей Димитров Петров, дм, катедра по фармакология и терапия, защитил 

дисертация на 31.07. 2017 г. 

 Д-р Явор Сашов Асьов, дм, катедра по вътрешни болест, защитил дисертация на 

27.06.2016 г. 

 Д-р Мария Христова Христова, дм, катедра по вътрешни болести, защитила 

дисертация на 18.06. 2014 г. 

 Д-р Димитър Стоянов Христов,дм,  катедра по хигиена, медицинска екология и 

хранене, защитил дисертация на 20.06.2017 г. 

 

 34. Утвърждава  хонорувани преподаватели за подготвителната учебна година в ЦЕОФВС 

както следва: 

 Английски език – Поликсена Василева Бъчварова-Александрова и  Иван Ангелов Ценов 

 Български език  за групите, обучаващи се на английски език: 

Румяна Александрова Стоева, Пепа Иванова Аршинкова, Петранка Петкова Кръстева-Георгиева, 

Галя Георгиева Спирова-Иванова, Правда Димова Цанкова-Кънева, Анелия Димитрова 

Белберова, Ивана Георгиева Табакова, Красимира Димитрова Скординова-Георгиева, Дора 

Асенова Витанова, Лилия Веселинова Велкова, Доц. Катя Михайлова Чаралозова, Илиана 

Дончева Дончева-Райчинова, Кремена Георгиева Вълчева-Тихова, Валя Тодорова Чалъмова, Мая 

Димитрова Митева, Надя Христова Терзиева-Кръстева; 

 Спорт: Кирил Константинов Каранджулов, Йончо Йорданов Йонов, Николай Ангелов 

Георгиев. 

 35. Разрешава да направят следните корекции в „Правилника за подготовка и провеждане 

на учебната  2017/ 2018 г.“: 

 В Раздел VIII – т.6.5 – да отпадне  … „и едно техническо лице“. / с изключение на ФДМ, 

където е асистент /, респ. в т. 6.5.2 и в т. 6.5.3 – да отпадне текста, свързан с техническото лице / с 

изключение на ФДМ /.  

 В т. 23.4 – запазва се текста… „Те могат да запишат условно трети курс с един невзет 

изпит от втори курс-  за МФ.“ 

  36. Разрешава  допълнителен  кандидат-студентския прием за специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца от 19.09.2017 г. 

до 05.10.2017 г. с конкурсен изпит – на 06.10.2017 г. 

 37. Академичният съвет възлага на Ректора на МУ- София да направи предложение до 

Министъра на здравеопазването за избор на национални консултанти по специалности и за 

състава на комисиите за държавен изпит по отделните специалности. 

 

 

 

 

 

       РЕКТОР: 

       ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


