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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я   

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- 

    СОФИЯ  от  19.07.2018 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

 1. Одобрява избора на Доц. Ст. Делимитрева, дб за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната 

специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” в Катедра по биология. 

 2. Одобрява избора на Гл. ас. д-р В. Алексиев, 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 „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф.Б. Бойчев“. 

 3. Одобрява избора на ас. д-р А. Петров, 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 „Клинична 

фармакология и терапия” в Катедра по клинична фармакология и терапия на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 4. Одобрява избора на д-р В. Велев, 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 „Паразитология и хелминтология” в 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ 

„Проф. Иван Киров“. 

 5. Одобрява избора на ас. д-р Д. Йорданов, 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 „Микробиология” в 

Катедра по медицинска микробиология. 

 6. Одобрява избора на ас. А. Александрова, дб 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 „Микробиология” в 

Катедра по медицинска микробиология. 

 7. Одобрява избора на д-р Б. Мирчева 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 и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 8. Одобрява избора на д-р И. Попова 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“. 

 9. Одобрява избора на д-р Н. Габровска 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“. 

 10. Одобрява избора на д-р Н. Янев, 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 „Белодробни болести” в Клиничен 

център по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“. 
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 11. Одобрява избора на д-р М. Михайлов 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“. 

 12. Одобрява избора на д-р Н. Великова-Павлова 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 спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 13. Одобрява избора на д-р В. Иванова 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. д-р Иван Митев“. 

 14. Одобрява избора на д-р Д. Кофинова 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. д-р Иван Митев“. 

 15. Одобрява избора на д-р И. Георгиева за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите 

на Катедра по клинични и медико-биологични науки на база Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-

Враца. 

 16. Одобрява избора на Д-р М. Сълева-Статева за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” в 

Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 17. Одобрява избора на д-р Ю. Магди за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” в 

Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 18. Одобрява избора на д-р З. Лазарова 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 Катедра „Детска дентална медицина“ 

при ФДМ. 

 19. Одобрява избора на ДОЦ. М. МАНОВА-ОВЧАРОВА  за  заемане на академичната 

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

професионално направление 7.3. „Фармация“ и докторска програма „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация”, за нуждите на катедра «Организация и икономика на фармацията» 

при ФФ. 

 20. Одобрява избора на ДОЦ. А. САВОВА  за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.3. „Фармация“ и докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична 

регулация”, за нуждите на катедра «Организация и икономика на фармацията» при ФФ. 

 21. Одобрява избора на ГЛ.АС. Ю. ВОЙНИКОВ  за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Аналитична химия”, за 

нуждите на катедра «Химия» при ФФ. 

 22. Одобрява избора на ГЛ. АС. М. КАМУШЕВА  за заемане на академичната 

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

професионално направление 7.3. „Фармация“ и докторска програма „Фармакоикономика и 
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фармацевтична регулация”, за нуждите на катедра «Организация и икономика на фармацията» 

при ФФ. 

 23. Одобрява избора на К. ТАШКОВ за заемане на академичната длъжност „главен 

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

направление 7.3. „Фармация“ и докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична 

регулация”, за нуждите на катедра «Организация и икономика на фармацията» при ФФ. 

 24. Одобрява избора на И. КОСТАДИНОВА  за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)”, за нуждите на катедра «Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология» при ФФ. 

 25. Одобрява избора на Т. ПОПОВА  за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент” в област на висше 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» 

при ФФ. 

 26. Одобрява избора на доц. М. Янева – Деливерска, дмн за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право и научна специалност 

„Административно право и административен процес“ в Катедра по Медицинска етика и право 

на ФОЗ. 

  27. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на  Проф. д-р Г. Начев, дмн от Катедра по сърдечно-

съдова хирургия, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

 28. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Василева, дм от Катедра по дерматология 

и венерология, МФ , като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за една година 

на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 29. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Л. Сечанова, дмн от Катедра по медицинска 

микробиология, МФ, като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за една година 

на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 30. АС приема за сведение информацията за текущата кандидат- студентска кампания и 

резултатите от конкурсните изпити и класиране на българските кандидат- студенти в 

Медицински университет- София. 

 31. АС приема за сведение информацията за приключилото обучение на чуждите 

граждани в подготвителната учебна 2017/ 2018 година и разрешава издаване на заповеди за 

записване по факултети на основание чл. 19 и чл.20 от Наредба за държавните изисквания за 

приемане на студенти във Висшите училища на Р България. 

 32. АС разрешава удължаване на приемът на документи на кандидат- студенти както 

следва:  

 32.1. Допълнителен прием от 20.08.2018 г. до 10.09.2018 г. във Факултета по 

обществено здраве при МУ-София. 

 32.2. Удължаване на срока за провеждане на кандидат- студентската кампания във 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца по специалностите „Медицинска сестра“, 

„Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Трудотерапия“ на ОКС „Бакалавър“  до 10.09.2018 г.  

 33. АС разрешава да се увеличи приема на кандидат-студенти  за обучение срещу 

заплащане по чл. 21, ал.2 от ЗВО в Медицински колеж „Й. Филаретова“ във връзка с получена 

акредитация и увеличен капацитет по специалностите:  

 - помощник- фармацевт- от 5 д. на 15 д.   
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 - по медицинска козметика – от 6 д. на 10 д.   

 34. АС приема за сведение информацията за жалбата на проф. Лидия Катрова от ФДМ 

до МОН и възлага на Ректора да поиска писмени обяснения от проф. Лидия Катрова относно 

достоверността на отправените обвинения, които да бъдат разгледани от назначена за целта 

комисия. 

 35. АС приема за сведение информацията за постъпилата нотариална покана от Фирма 

„Студиум“ ООД във връзка с претенции  за причинени вреди поради прекратяване на 

договора за обучение на студенти в Център за предклинично обучение в Киасо,  

Конфедерация Швейцария и отхвърля като неоснователни  претенциите по нотариалната 

покана като уведомява упълномощения представител на Фирмата, нотариуса и Министъра на 

образованието. 

 36. АС утвърждава предложение до МЗ от националния консултант по дентална 

имплантология проф. д-р Б. Йорданов за изпращане на преподаватели от ФДМ, които да бъдат 

включени в държавна изпитна комисия за специалност „Дентална имплантология“ за периода 

2018-2020 г. както следва: 

 Председател: проф.д-р Б. Йорданов- Р-л Катедра „Протетична дентална медицина“ и 

национален консултант по специалност „Дентална имплантология“. 

 Членове:   Проф.д-р Р. Угринов- Р-л Катедра „Орална и лицево –челюстна хирургия“ 

         Доц. д-р И. Йончева - Катедра по „Протетична дентална медицина“ със 

защитена дисертация в областта на денталната имплантология на тема „Импланти- коронки 

като предни зъби в ювенилна възраст“; 

         Доц. Е. Деливерска - Катедра „Орална и лицево- челюстна хирургия“; 

         Доц. д-р Д. Филчев - Катедра по „Протетична дентална медицина“ със 

специалност „Протетична дентална медицина“ и преподавател по дентална имплантология. 

 37. АС 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 12.07.2018 г. и разрешава да преминат на постоянни трудови договори 

следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок: 

 - Ас. Л. Атанасова, дф, Катедра по медицинска физика и биофизика, защитила 

дисертационен труд на 03.07.2018 г.; 

 - Ас. д-р Н. Стоилов, дм, Катедра по вътрешни болести, защитил дисертационен труд 

на 08.05.2018 г. 

 - Ас. д-р Т. Вълков, дм,  Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа 

медицина, защитил дисертационен труд на 04.06.2018 г. 

 - Ас. д-р Р. Милева-Попова, дм, Катедра по физиология, защитила дисертационен труд 

на 31.05.2018 г. 

 - Ас. д-р Г. Тачева, дм, Катедра по педиатрия, защитила дисертационен труд на 

13.07.2018 г. 

38. АС не приема предложението на ФС на МФ за преминаване на постоянни трудови 

договори на следните асистенти, тъй като не отговарят на изискванията на Правилника: 

- Ас. Т. Богданов, дф, Катедра по мед. физика и биофизика, защитил дисертационен 

труд на 28.04.2016 г. 

- Ас. д-р Е. Меков, дм, Клиничен център по белодробни болести, защитил 

дисертационен труд на 09.12.2015 г. 

- Ас. д-р А. Спасова-Джонова, дм,  Клиничен център по белодробни болести, защитила 

дисертационен труд на 31.05.2017 г. 

-  Ас. И. Атанасов, дх, Катедра по мед. физика и биофизика, защитил дисертационен 

труд на 16.08.2007 г. 
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39. АС приема допълнение към документите за Институционалната акредитация на 

Медицински университет - София за периода 2012-2017 г.- „ Доклад – самооценка за средата 

за дистанционно обучение в Медицински университет - София”. 

 40. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Ортопедия и травматология“ от професионално направление 7.1. 

,,Медицина“, в област на висшето образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на 

Катедрата по ортопедия и травматология в Медицински факултет на МУ – София, с клинични 

бази – УСБАЛО ,,Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – Горна баня и Клиниката по ортопедия и 

травматология на  УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.  

 41. АС приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от процедурата за програмна акредитация на докторска програма 

,,Ортопедия и травматология“, от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в област на 

висшето образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по ортопедия и 

травматология в Медицински факултет на МУ – София, с клинични бази – УСБАЛО ,,Проф. 

Бойчо Бойчев“ ЕАД – Горна баня и Клиниката по ортопедия и травматология на  УМБАЛ 

,,Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД. 

42. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Обща медицина“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по обща 

медицина в Медицински факултет на МУ – София, с клинична база – УМБАЛ ,,Света Анна“ 

ЕАД, с прилежащите й клиники както следва: 

 Клиника по кардиология, 

 Клиника по вътрешни болести,  

 Клиника по неврология,  

 Клиника по очни болести,  

 Клиника по анестезиология и интензивна терапия, 

 Клиника по хирургия.   

43. АС приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от процедурата за програмна акредитация на докторска програма 

,,Обща медицина“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в област на висше 

образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по обща медицина в 

Медицински факултет на МУ – София, с клинична база – УМБАЛ ,,Света Анна“ ЕАД, с 

прилежащите й клиники както следва:  

 Клиника по кардиология, 

 Клиника по вътрешни болести,  

 Клиника по неврология,  

 Клиника по очни болести,  

 Клиника по анестезиология и интензивна терапия, 

 Клиника по хирургия.   

44. АС приема Докладите за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от процедурата за програмна акредитация както следва: 

44.1. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет 

от процедурата за програмна акредитация на докторска програма ,,Нефрология“ от 

професионално направление 7.1 ,,Медицина“, в област на висше образование 

7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Клиничния център по нефрология, с клинични 

бази, както следва:  

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по нефрология и трансплантация; 

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по диализа;  

 УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – Клиника по нефрология.  
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44.2. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет 

от процедурата за програмна акредитация на докторска програма ,,Оториноларингология“ от 

професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в област на висше образование 7. 

,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по ушни, носни и гърлени болести в 

Медицински факултет на Медицински университет – София.   

44.3. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет 

от процедурата за програмна акредитация на докторска програма ,,Дерматология и 

венерология“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в област на висше 

образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по дерматология и 

венерология в Медицински факултет на Медицински университет – София, с клинична база – 

Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД.   

 45. АС разрешава следната промяна в учебния план на специалност от регулираните 

професии ,,Медицински лаборант“ на ОКС ,,професионален бакалавър“: Да бъдат включени  

свободно избираемите дисциплини: ,,Имунология“, ,,Съвременни аналитични методи в 

клиничната лаборатория“, ,,Проблемни механизми на антибиотичната резистентност“ и 

,,Специална хистология“ с хорариум от 20 часа (10 ч. лекции и 10 ч. упражнения). 

 46. АС приема предложението от ФС на ФДМ за създаване на факултативен курс по 

„Дигитална дентална фотография“ с ръководители доц. д-р Тодор Цонков Узунов и д-р 

Димитър Костурков- с 15/15 часа на семестър и 1 кредит. 

 47. АС приема актуализирана „Стратегия за научно развитие на МУ- София за периода 

2018- 2022 г.“ и План за нейното изпълнение. 

 48. АС  утвърждава следните промени в Правилника на подготовка и провеждане на 

учебната 2018/ 2019 г.: 

 В Раздел VII- Условия,  ред и процедура за провеждане на изпитите: 
 Т. 9.2 да се промени по следния начин: „Писмените части от изпитите могат да се 

обжалват от студентите с подаване на заявление до Декана на съответния факултет,  най- 

късно до 24 часа след провеждането на изпита и се разглеждат съгласно процедура одобрена 

от ФС“ . 

 В Раздел IX- Условия и ред за приемане и прехвърляне на студенти 

  Т. 4.1 и т. 4.6  се променят по следния начин: „Български студенти, които се обучават 

по държавна поръчка /или  срещу заплащане / в друг Медицински университет в страната, 

могат да кандидатстват за прехвърляне в МУ- София след успешно завършен І курс с успех не 

по-нисък от Мн. Добър 5.00...” 

Т. 6.1 се променя по следния начин: „Прехвърляне на български студенти от една 

специалност в друга в рамките на МУ- София се допуска по изключение само след успешно 

завършена учебна година, с успех не по-нисък от Мн. добър 5.00“. 

 49. АС приема предложението от ФС на ФФ за включването на две нови факултативни 

дисциплини в учебния план на специалност „Фармация“ на ОКС Магистър: „ Лекарствен 

дизайн“ и „Фармацевтични аспекти на хомеопатията“ с  хорариум от 60 часа и 5 кредити. 

 50. АС Утвърждава „Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и 

вътрешен ред за студентските общежития в Медицински университет - София”.  

 51. АС приема Доклад- самооценка на Проект за откриване на професионално 

направление 7.3 Фармация и специалност „Оценка на здравни технологии с 

фармакоикономика” за ОКС „Магистър”, платена редовна и дистанционна форма на обучение, 

на български и английски език. 

52. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за целеви финансов 

трансфер на ЦМБ в размер на 7000 лв. от средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси-

2014-2020”, „Специализация в здравеопазването”. 
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53. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за допълнителни 

средства в размер до 106 668 лв. с ДДС  за текущи ремонти на аулата на УМБАЛ „Царица 

Йоанна”- ИСУЛ. 

54. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за преименуване на 

клиничните центрове в катедри, със срок на действие на промяната, считано от 01.01.2019 г. 
  

    
         

     РЕКТОР: 

        ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


