
  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6  

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

   28.01.2021 г. - 29.01.2021 г. 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 1. Приема „Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на Медицински 

университет- София за периода 27.07.2020 г.- 31.12.2020 г.“  

 2. Приема положителното становище, изготвено от Контролния съвет при МУ- София по 

уточнения план на бюджет към 31.12.2020 г. Направените финансови разходи, отразени в 

уточнения бюджет и отчет на МУ- София за 2020 г. са целесъобразни и законосъобразни и 

съответстват на финансовия пан. 

3. Приема Уточнения план на бюджет на Медицински университет- София към 31.12.2020 г. 

както следва: 

Приходи: 62 045 611 лв. 

Субсидия: 38 876 289 лв. 

Трансфери: 929 904 лв. 

Разходи: 128 889 351 лв. 

Наличност на 01.01.2020 г.: 159 444 244 лв. 

Наличност на 31.12.2020 г.: 132 406 697 лв. 

 4. Приема положителното становище на Контролния съвет при МУ- София по Отчета за 

касово изпълнение на бюджета на Медицински университет- София към 31.12. 2020 г. 

 5. Приема „Отчет за касово изпълнение на бюджета на Медицински университет- София 

към 31.12. 2020 г.” както следва: 

.Приходи: 60 831 565 лв.  

Субсидия: 38 876 289 лв. 

Трансфери: 5 144 744 лв.  

Разходи: 92 917 807 лв. 

Наличност на 01.01.2020 г.: 159 444 244 лв. 

Наличност на 31.12.2020 г.: 171 379 036 лв. 

 6. Приема положително становище на Контролния съвет при МУ- София за 

самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2021 г. Предвидените в него 

финансови разходи са  целесъобразни и законосъобразни. 

 7. Приема становището на Съвета на настоятелите към МУ- София както следва: 

- Изразява положително становище за предложения самостоятелен проектобюджет на 

Медицински университет  - София за 2021 г. 

- Предвидените в него финансови разходи са целесъобразни и законосъобразни и ще 

осигурят дейността на университета за 2021 г. 

 8. АС  приема самостоятелния бюджет на МУ- София за 2021 г. както следва: 

 - собствени приходи –        63 285 449 лв. 

 - субсидия – по чл.91 от ЗВО –        42 074 300  лв. 

 - разходи за 2021  г. –                135 347 389 лв., 

в т.ч.  бюджет на  Студентски съвет за 2021 г. в общ размер 445 000 лв. (в които не са 

включени 257 483,40 лв. остатък от 2020 г., предвидени за изплащане на финансов стимул на 

доброволци); 

- средства по дейност „Наука“ – 100 000 лв. 

- лимит за представителни разходи на Ректора за 2021 г. – 15 000 лв. 

- разликата между планиран  остатък в края на 2021 г. 

и преходен остатък от 2020 г.      29 987 640  лв. 



 Отчисляването на 15% от приходите на структурните звена на МУ – София  за 2020 г. по  

§ 24-04 (платими през 2021 г.) по отчет се извършва съгласно Решение на АС от 11.01.2021 г.  

  

 9. АС приема Собствените бюджети за 2021 г. на основните звена в състава на МУ – 

София, са както следва: 

 

    Дейност 341        

Дейност 

”Наука” 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ     

І. Всичко приходи  133 524 876       -        

в т.ч.:   

1. Собствени приходи  41 511 596       

2. Субсидия  14 542 633       

3. Наличност в началото на годината  77 470 647       

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  57 565 143       1 371 471      

ІІІ. Вътрешни разчети  6 011 981       

ІV. Планиран остатък в края на годината  68 576 281        

   

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА      

І. Всичко приходи  28 584 921        

в т.ч.:    

1. Собствени приходи  11 396 000        

2. Субсидия  6 767 531        

3. Наличност в началото на годината  10 421 390      

 ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  17 913 215        

ІІІ. Вътрешни разчети  1 718 644       

ІV. Планиран остатък в края на годината  8 953 062        

   

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ   

І. Всичко приходи  15 545 325       

в т.ч.:   

1. Собствени приходи  3 293 940       

2. Субсидия  4 695 824       

3. Наличност в началото на годината  7 555 561       

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  11 885 850       266 171      

ІІІ. Вътрешни разчети  471 331       

ІV. Планиран остатък в края на годината  2 921 973       

   

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕ     

І. Всичко приходи  7 587 370        

в т.ч.:    

1. Собствени приходи  1 230 000        

2. Субсидия  5 900 078        

3. Наличност в началото на годината  457 292        

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  7 587 370        



ІІІ. Вътрешни разчети  -          

ІV. Планиран остатък в края на годината  -          

   

ДЕОС    

І. Всичко приходи  2 635 086        

в т.ч.:    

1. Собствени приходи  500 000        

2. Субсидия  892 158        

3. Наличност в началото на годината  1 242 928        

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  2 439 546        

ІІІ. Вътрешни разчети  110 718        

ІV. Планиран остатък в края на годината    84 822       

   

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ    

І. Всичко приходи  2 809 816        

в т.ч.:    

1. Собствени приходи  1 007 088        

2. Субсидия  1 641 696        

3. Наличност в началото на годината  161 032        

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  2 809 816        

ІІІ. Вътрешни разчети    

ІV. Планиран остатък в края на годината    

   

ФИЛИАЛ ВРАЦА 

 

 

  

І. Всичко приходи  1 520 577        

в т.ч.:    

1. Собствени приходи  260 000        

2. Субсидия  1 107 309        

3. Наличност в началото на годината  153 268        

ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК  1 520 577        

ІІІ. Вътрешни разчети    

ІV. Планиран остатък в края на годината    

 10. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния  

бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност и издаване на научни  

трудове през 2021 г., в размер на 704 377,00 лева, приет с Протокол № 499/26.01.2021 г. на  

Съвета по медицинска наука, от които: 

- отчисление от субсидията за 2021 г. – 10% за разходи "Текущо финансиране  

 и подпомагане" по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценката,  

 планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за  

 финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено  

 творческа дейност на МОН за покриване на разходи за съфинансиране на международни проекти   

 и програми и по оперативни програми, в размер на 70 438,00 лева; 

 - за издаване на научни трудове и др. – не се предвиждат средства. 

 11. АС приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за  

научна дейност през 2021 г., в размер на 100 000 лева. 



 12. АС приема бюджета на КЕНИМУС през 2021 г. за обезпечаване дейността на  

комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 30 800,00 лева. 

 13. АС присъжда наградата „Златен Хипократ“ и парична награда в размер по 2000 лв. 

/две хиляди лева / от завещанието на д-р Андрей Георгиев  на следните дипломанти от  

Медицински факултет, завършили с пълно отличие от курса на обучение и от държавните 

изпити на Випуск 2020 г.: 

    А. Градев 

    Б. Василева 

    Е. Дерменджиева 

    З. Костадинов 

    Й. Тивчева 

    К. Петкова 

    М. Динкова 

    Т. Ангелов 

               Г. Димитров – от Израел   

 14. АС  разрешава да се отпуснат допълнително 5000 / пет хиляди / лв. от завещанието на 

д-р Андрей Георгиев за отличниците от Випуск 2020 г. на Медицински факултет. 

 15. АС реши да се извърши ново разпределение на размера на паричните награди от 

завещанието  на д-р Андрей Георгиев за дипломантите, завършили с пълно отличие от курса на 

обучение и от държавните изпити  в сила от Випуск 2021 г. както следва: 

 - за ОКС Магистър – по 2000 / две хиляди /лв. на отличник 

 - за ОКС Бакалавър – по 1500 / хиляда и петстотин / лв. на отличник 

 - за ОКС Професионален бакалавър – по 1000 / хиляда /лв. на отличник. 

 16. АС разреши да бъдат наградени с парични награди в размер по 1000 / хиляда / лева от 

бюджета на Студентски съвет първите шест български дипломанги и първите шест 

чуждестранни дипломанти от Випуск 2020 г. на Медицински факултет за  отличен успех от 

курса на обучение и от държавните изпити както следва: 

•   Й. Кънева 

•   Р. Желев 

•   Л. Иванова 

•   З. Наков 

•   В. Цанкова 

•   Д. Кисова 

•   П. Синдико – Италия  

•   М. Овчарова – Великобритания    

•   А. Халдайолулу – Гърция  

•   Т. Виземанн – Германия  

•   М. Борисов – САЩ  

•   А. Даматопулу – Гърция  

 17. АС утвърждава вътрешно преразпределение на планираните средства в утвърдения 

от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за научноизследователска 

дейност през 2020 г. в съответствие с Доклад № ВК- 47/ 12.01.2021 г.  на Зам. ректора по Наука 

и акредитация както следва:  

 17.1. Общо увеличение с 39 170,00 лв. на планираната сума за сключване на договори 

по конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения’2020” в точка 1.1.1. „Проекти за научни изследвания в областите на науката, в 

които ДВУ подготвя студенти и докторанти”. 

 17.2. Общо увеличение с 29 504,46 лв. на планираната сума за сключване на договори 

по конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София’2020” в 



точка 1.1.6. „Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкуретноспособни 

изследвания”. 

Планираните суми за съответните конкурси стават следните: 

 Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения  

'2020 – 109 170,00 лв. 

 Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София '2020 – 71 504,46 лв. 

 18. АС утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските 

проекти от конкурсите на МУ – София “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания 

в МУ-София - 2020” и “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения – 2020” . в съответствие с Доклад № ВК- 46/ 12.01.2021 г.  на Зам. ректора по Наука 

и акредитация както следва:  

 18.1. Оценъчни критерии за финансиране на изследователските проекти чрез конкурса на 

МУ-София  

- Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ-София - “Изграждане 

на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2020” с финансиране от 

бюджетната субсидия и от собствени приходи на МУ- София- с оценка от 38-36 точки- 

класирани 2 проекта на обща стойност 74 253.93 лв.. 

- Класиране на изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ- София  

“Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2020” 

с финансиране от бюджетната субсидия на МУ-   София- с оценка от 32-22 точки – класирани 8 

проекта на обща стойност 109 170.00 лв. 

 18.2. Технология на финансиране – Предвид научната значимост на изследователските 

проекти, финасирането се извършва чрез скала, базирана на финансовите ресурси, заложени 

при планиране на разходите за наука за съответния конкурс и оценката на проектите и 

становището на докладчците, както следва: 

В конкурса на МУ-София “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-

София - 2020” след извършване на: вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от 

АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за научноизследователска 

дейност за 2020 г. и финансиране в размер на 2 749,47 лв. от собствени приходи на МУ – 

София: 

 финансиране в размер до 100% от исканата сума на двата одобрени изследователски 

проекти с мотив, че закупената техника и подобрената инфраструктура ще допринесат за 

повишаване на оценката при акредитация от НАОА. 

В конкурса на МУ-София “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати 

високи постижения – 2020” след извършване на вътрешно преразпределение на средствата в 

утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за 

научноизследователска дейност за 2020 г. на МУ – София: 

 финансиране в размер до 20 000,00 лв. - 2 бр. изследователски проекти, приети с 

окончателна оценка 32 точки; 

 финансиране в размер до 14 000,00 лв. - 4 бр. изследователски проекти, приети с 

окончателна оценка 31 точки; 

 финансиране в размер до 11 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 

окончателна оценка 29 точки; 

 финансиране в размер до 6 000,00 лв. - 1 бр. изследователски проект, приет с 

окончателна оценка 22 точки. 

 19. АС разрешава  преобявяване на 22 броя неусвоени докторантури от прием 2020/ 2021 

г., от които: 

- 20 за редовни докторанти; и 

-   2 за задочни докторанти както следва: 

 Медицински факултет           редовни-18; задочни-0; Общо - 18 броя  



 Факултет по дентална медицина                редовни-0; задочни-1;  Общо–     1брой            

 Фармацевтичен факултет                            редовни-1; задочни-0; Общо -     1 брой 

 Факултет по обществено здраве                 редовни-1; задочни-1;  Общо -    2 броя 

 20. АС утвърждава предложенията за прием на студенти и докторанти за уч. 2021/ 

2022 г. както следва: 

20.1.  Прием на студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г.: 

 Направление 7.1.  Медицина- 180 д. по държавна поръчка; 

По ПМС № 103/ 1993 г. - 7  д. По ПМС № 228/ 1997 г. – 3   д. 

Обучение срещу заплащане: 20 д. бълг.граждани и  300 д. граждани на ЕС и ЕИП 

 

 Направление 7.2.  Дентална медицина – 100  д.  по държавна поръчка; 

По ПМС № 103/ 1993 г. –  2  д. По ПМС № 228/ 1997 г.- 2  д. 

Обучение срещу заплащане: 20 д. бълг.гр.  и  120 д. от ЕС и ЕИП. 

  

 Направление 7.3.  Фармация – 120 д. по държавна поръчка; 

По ПМС № 103/ 1993 г. –   3 д.  По ПМС № 228/ 1997 г.- 3  д. 

Обучение срещу заплащане: 130 д. / 65 д. бълг. студенти и 65 д. от ЕСи ЕИП / 

 

 Факултет по обществено здраве:  

- Направление 7.4.  Обществено здраве: 

 Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър:  
    20 д. редовно обучение   по държавна поръчка;  

30  д. задочно обучение   по държавна поръчка; 

ОКС Магистър / след бакалавър /–  60   д.  задочно обучение по държавна поръчка; 

Обучение срещу заплащане:   

ОКС Бакалавър. 2 д. редовно и 3 д. задочно 

ОКС Магистър / след бакалавър  /– 5 д. задочно  

 

 Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър  
         20   д. редовно обучение  по държавна поръчка; 

         30 д. задочно обучение    по държавна поръчка; 

   ОКС Магистър /след бакалавър / –    60  д. задочно обучение по държавна поръчка; 

Обучение срещу заплащане:  

  ОКС Бакалавър: 2 д. редовно и 3 д. задочно 

ОКС Магистър / след бакалавър  /– 5 д. задочно 

 Кинезитерапия, ОКС Бакалавър: 

      25  д. редовно обучение по държавна поръчка; 

  Кинезитерапия, ОКС Магистър /след бакалавър /- 10 д. редовно обучение по държавна 

поръчка; 

 

- Направление 7.5. Здравни грижи: ОКС Бакалавър: 

 Медицинска сестра  120 д.    по държавна поръчка; 

 По ПМС № 103/ 1993 г. - 2 д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2 д. 

Обучение срещу заплащане: 2 д.  

 

 Акушерка        30    д.     по държавна поръчка; 

  По ПМС № 103/ 1993 г. - 2   д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2 д. 

Обучение срещу заплащане:  2 д.  

 



 Лекарски асистент   20   д.    по държавна поръчка;  

 По ПМС № 103/ 1993 г. -  2  д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2   д. 

Обучение срещу заплащане: 2 д. редовно 

  

 ОКС Магистър - редовно обучение по държавна поръчка; 

 /по чл. 42, ал,1 т.1 буква а от ЗВО / след завършена ОКС „Професионален бакалавър“: 

- 10 д. по специалност „ Медицинска рехабилитация и балнеология“  

- 10 д. по специалност „ Медицинска козметика“  

- 10 д. по специалност „Здравословно и диетично хранене“ 

 Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца,Направление 7.5. Здравни грижи,  

ОКС Бакалавър по държавна поръчка: 

- Медицинска сестра–  75 д. 

- Акушерка   15 д. 

- Лекарски асистент  20 д. 

 Медицински колеж „Й. Филаретова“,  Направление 7.5. Здравни грижи,  
ОКС Професионален бакалавър по държавна поръчка: 

- Медицински лаборант   40 д. 

- Рентгенов лаборант   45 д. 

- Зъботехник    46 д. 

- Рехабилитатор    45 д. 

- Помощник фармацевт   50 д. 

- Инспектор по обществено здраве 20 д. 

- Масажист /  с увредено зрение /   5 д. 

- Медицинска козметика   28 д. 

- Парамедик    20 д. 

      299 д. 

Обучение срещу заплащане: ОКС Професионален бакалавър  

- Медицински лаборант   10 д. 

- Рентгенов лаборант     5 д. 

- Зъботехник      5 д. 

- Рехабилитатор    10 д. 

- Помощник фармацевт   10 д. 

- Инспектор по обществено здраве   5 д. 

- Медицинска козметика     5 д. 

- Парамедик      5 д 

                                                                                               55 д. 

 ВСИЧКО: По държавна поръчка  1084 д. редовно обучение и   180  д. задочно 

обучение =     1264 д. 

 По ПМС № 103/ 1993 г. - 18   д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 14    д. 

Обучение срещу заплащане: 671 д. 

 

 20.2 Прием на докторанти за уч. 2021/ 2022 г.както следва: 
 Общият брой на предложените докторантури е 77, от които: 

- редовна форма на обучение –  56 броя; 

- задочна форма на обучение –  21 броя; 

 Разпределение на бройките докторантури по факултети: 
 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  

Общо предложения за прием на докторанти – 49 броя, които включват:  

 редовни докторанти – 47 броя;  

 задочни докторанти –   2 броя. 



 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:  
Общо предложения за прием на докторанти – 9 броя, които включват:  

 редовни докторанти – 3 броя;  

 задочни докторанти –  6 броя. 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:  

Общо предложения за прием на докторанти – 8 броя, които включват:  

 редовни докторанти – 3 броя;  

 задочни докторанти –  5 броя. 

 ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ“:  

Общо предложения за прием на докторанти – 11 броя, които включват:  

 редовни докторанти – 3 броя;  

 задочни докторанти – 8 броя. 

21. АС разрешава обявяването  на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София 

както следва: 

 21.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по нефрология  – един доцент и един асистент в област на висшето 

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

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

 - За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина  – 

един доцент в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и 

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

специалност „паразитология и хелминтология”; един главен асистент и двама асистенти в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „инфекциозни болести” - на база СБАЛИПБ „Проф. И. 

Киров“; 

 - За Катедра по неврология  – шест асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „неврология” : двама- на база УМБАЛ „Александровска“ и четирима - на база 

УМБАЛНП „Св. Наум“; 

 - За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести  – един главен асистент и един 

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

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

„Александровска“. 

 21.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:  

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

професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедра „Консервативно 

зъболечение“. 

 21.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

 „ ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ“ 

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

професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра „Здравна политика и 

мениджмънт“. 

 - Две места  за „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра „Здравна политика и 

мениджмънт“. 

 22. АС предлага да се удължи трудовия договор за  срок от две години след навършване 

на пенсионна възраст на проф. д-р Л.Митева, дм  от Катедра по дерматология и венерология 



при МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 

споразумение. 

 23. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от  една година след навършване 

на пенсионна възраст, на  доц. д-р Й. Пашов, дм– преподавател по дисциплините „Технология 

на зъбните протези“, „Ортодонтия“ и „Лицево-челюстно протезиране“ в Медицински колеж „Й. 

Филаретова“- София, на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

 24. АС предлага да се удължи трудовия договор за срок от  една година след навършване 

на пенсионна възраст, на  доц. д-р В. Чакърски, дм – преподавател по дисциплините 

„Клинична образна диагностика“, „Образна диагностика“, „Основи на образната диагностика. 

Рентгенографски методи“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София , на основание чл.119 

от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 25. АС реши да се отложи  за следващо заседание на АС предложението за изменения в 

Правилника за устройството и дейността на Център по компетентност за здравни анализи. 

 26.  АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за преструктуриране 

на катедри както следва: 

 26.1.Обединяват се „Катедра по клинична фармакология и терапевтика“ с „Катедра по 

фармакология и токсикология“.  

26.2. Катедрата по клинична фармакология и терапевтика става сектор към Катедрата по 

фармакология и токсикология. 

 27. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 

„Ревматология“ в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално 

направление 7.1. Медицина, във връзка с разкриването на нова Катедра по ревматология на база 

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“. 

  28. АС утвърждава  разработените от факултетите на МУ-София и съгласувани от отдел 

„Наука и акредитация“ механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще 

участват в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ като всеки факултет е 

представил следните материали:  

 Заповед от Декана за състав на комисия за разработване на механизъм и правила за 

избор на кандидати по Програмата,  

 Протокол от комисията, в който са описани критериите за подбор, необходимите 

документи за кандидатстване и т.н.  

 Образци на декларации, които следва кандидатът да подпише. 

 След утвърждаването на Правилата на всеки факултет, следва да се обявят конкурси по 

Програмата, които трябва да бъдат публикувани на интернет-страницата на факултета. 

 29. АС приема за сведение и одобрява постъпилата информация за  избрани 

преподаватели в МУ- София както следва: 

 29.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - Доц. д-р Д. Василев, дм за заемане на академичната длъжност „професор” 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“; 

 - Доц. д-р Д. Буланов, дм за заемане на академичната длъжност „професор” 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“; 

 - Доц. д-р А. Йонков, дм за заемане на академичната длъжност „професор” 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“; 



 - Доц. д-р С. Велизарова, дм за заемане на академичната длъжност „професор” 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 МБАЛББ „Св. София“; 

 - Д-р В. Маринов за заемане на академичната длъжност „асистент” 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“; 

 - Д-р Н. Низамова за заемане на академичната длъжност „асистент” 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“; 

 - Д-р Е. Бекирова за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести” в Катедра по вътрешни болести 

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р М.у Шахид, 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 „Дерматология и венерология” в Катедра по 

дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - Д-р В. Бояджиева, 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 „Ревматология” в Катедра по ревматология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 - Д-р Р. Ганчева, 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 „Ревматология” в Катедра по ревматология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

 - Д-р А. Галачева 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 Катедра по белодробни болести на база 

МБАЛББ „Св. София“; 

 - Д-р Л. Охеда 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 Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ 

„Св. София“. 

 

 29.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Маг. фармацевт Р. Михайлова 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 Фармакология / вкл. фармакокинетика и 

химиотерапия / за нуждите на Катедрата „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“. 

 30. АС приема за сведение информацията за  избран Ръководител на катедрата по 

Икономика на здравеопазването Проф. Н. Попов, дм във Факултет по обществено здраве 

„Проф.д-р Цекомир Воденичаров“. 

 31. АС приема дефиницията на работното определение за антисемитизъм на 

Международния алианс за възпоменание на Холокоста. / МАВХ /, а именно: Антисемитизъм е 

определено възприятие за евреите, което може да се изрази в омраза към евреите. 

Словестните и физически прояви на антисемитизъм са насочени срещу евреи или 



неевреи, и/или тяхното имущество, срещу институции и религиозни обекти на еврейската 

общност. 

 32. АС актуализира състава на Етичната комисия към МУ- София както следва: 

Председател: Проф.д-р Ц. Танкова, дмн  

Зам.Председател: Проф.д-р И. Търнев, дмн 

 Членове:    1. Доц. П. Недялков, дф – ФФ 

   2. Доц. д-р Н. Грънчарова, дм – ФДМ 

   3. Доц. д-р Н. Николова, дм- ФОЗ 

   4. Проф. М. Визева, дм – МК „Й. Филаретова“ 

    5. М. Гинзерова – Гл. юрисконсулт- Ректорат 

    6. Г. Заякова- докторант ФОЗ 

    7. Л. Борисова – студентка, МФ 

Секретар:                    Е. Иванова - Ректорат     

 33. АС допълва таксите за административни услуги, оказвани на лица, които не са 

студенти в структурните звена на МУ- София. Промените се състоят в отпадане на текста 

„обикновена услуга”, уеднаквяване на срока за издаване на документите „до 10 работни дни”, 

добавяне на услугата по верификация на академична справка и удостоверение, като стойността 

на последната се определя на 100 лв. и  20 лв. ДДС или общо 120 лв. 

 34. АС потвърждаване решението на Факултетния съвет на Медицински факултет  за  

заплащане по 15 лв. на технически сътрудник на Комисията по допустимост.  

 35. АС разреши да се финансира списанието ACTA MEDICA BULGARICA - орган на 

МУ – София, издание на Централната медицинска библиотека за публикуването на 50 статии на 

свободен достъп, предпечатна подготовка и пощенски разходи през 2021 г. с 13 500 лв. като 

предстои сключване на договор по реда на Закона за обществените поръчки. 

АС задължава издателят на списанието да представи за следващо заседание на Академичния 

съвет Отчет за изразходваните средства през 2020 г. 

 36. АС реши да се промени финансовия стимул за студентите доброволци във връзка с 

подобряването на епидемиологичната обстановка в страната и намалелия брой болни в Covid 

отделенията на болниците, както и пред вид параметрите на бюджета на МУ- София за 2021 г.  

Размерът на сумата, която ще се заплаща за всеки месец доброволчески труд е както следва: 

- за месец януари 2021 г. - 260 лв.  

- за месец февруари и всеки  следващ месец - 130 лв. 

 

 

 

         РЕКТОР: 

              АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 

 

 

 


