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Утвърждавам:  

Декан на МФ – проф. Д. Буланов  

 
 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 22-23.04.2021 г. 

 

  

  

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:                                                                                
 

УТВЪРЖДАВАНЕ ИЗБОРА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ 

 

1. Доц. д-р Р. Хаджиолова, дм за ръководител на Катедра по патофизиология с 32 “да“ 

и  1  “бяла“ бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

2.  Доц. д-р М. Соколов, дм за ръководител на Катедра по хирургия с 29 “да“,  2 “не“ и  

2  “бели“ бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

3.  Доц. д-р В. Каракостов, дм за ръководител на Катедра по неврохирургия с 28 “да“,  

4 “не“ и  1  “бяла“ бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

 

ИЗБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА НОВИ КОНКУРСИ 

 

ФС с мнозинство избра следните преподаватели: 

1. Доц. д-р В. Юрукова, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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“ “ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

2. Гл. ас. д-р Е. Меков, дм след решение на научното жури със 7 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 МБАЛББ „Св. 

София“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове 

на ФС; 

3. Гл. ас. д-р Р. Чернева, дм след решение на научното жури със 6 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 МБАЛББ „Св. 

София“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове 

на ФС; 
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4. Д-р П. Гецов, дм след решение на научното жури със 7 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„доцент” 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 „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

5. Ас. д-р С. Славов, дм,  след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 „Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство и 

гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ с 33 “да“ от 33 гласували 

хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

6. Ас. д-р П. Радулова, дм,  след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 „Неонатология” в Катедра по акушерство и гинекология 

на база СБАЛАГ „Майчин дом“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с 

ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

7. Ас. д-р В. Симова, дм,  след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” в 

Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“ с 33 “да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ 

членове на ФС; 

8. Ас. д-р Ю. Проевска, дм,  след решение на научното жури със 5 положителни 

гласа и мнозинство при гласуването на ФС 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 мед. микробиология с 33 

“да“ от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

9. Н. Младенов, дб,  след решение на научното жури със 5 положителни гласа и 

мнозинство при гласуването на ФС за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически 

науки”и научната специалност „Имунология” в Катедра по биология с 33 “да“ 

от 33 гласували хабилитирани и/или с ОНС „Доктор“ членове на ФС; 

10. Д-р Е. Рабинева 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 „Нуклеарна медицина” в 

Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология на база УМБАЛ 

„Александровска“ с 35 “да“ от 35 гласували членове на ФС; 
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11. Д-р Е. Райчева 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 „Нуклеарна медицина” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология на база УМБАЛ 

„Александровска“ с 35 “да“ от 35 гласували членове на ФС; 

12. Д-р К. Стефанов 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. Анна“ с 35 “да“ от 35 гласували членове на ФС; 

13. Д-р П. Иванов след издържан конкурсен изпит,  и мнозинство при гласуването 

на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето 

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

професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност 

„Физиология на животните и човека” в Катедра по физиология с 35 “да“ от 35 

гласували членове на ФС; 

14. Д-р Д. Тодовичин 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 „Гастроентерология” в 

Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 35 “да“ от 35 

гласували членове на ФС; 

15. Д-р М. Петкова 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 „Гастроентерология” в 

Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с 35 “да“ от 35 

гласували членове на ФС; 

16. Д-р И. Мангъров, дм 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 „Педиатрия” в Катедра по 

педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ с 35 “да“ от 35 гласували 

членове на ФС; 

17. Д-р Г. Кирилова 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 „Педиатрия” в Катедра по 

педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ с 35 “да“ от 35 гласували 

членове на ФС; 

18. Д-р С. Керезиева 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 „Нефрология” в Катедра 
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по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ с 35 “да“ от 35 

гласували членове на ФС. 

ИЗБОР НА ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за уч. 2020/21 г. 

ФС гласува с мнозинство: 

- За катедра по педиатрия - допълнителни учебни часове за СДО и 

ФДМ за следните хонорувани преподаватели, избрани с решение на ФС протокол 

41/08.07.2020 г.: 

СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ 

- Д-р М. Байчева – до 70 уч.ч. 

- Д-р Н. Дончева – до 60 уч.ч. 

- Д-р Е. Маринкова – до 70 уч.ч. 

- Д-р Т. Делчев – до 60 уч.ч. 

- Д-р Д. Йорданова – до 60 уч.ч.  

Н К Б 

- Проф.д-р А. Ненчева – до 60 уч.ч. 

- Д-р Д. Печилков – до 60 уч.ч. 

- Д-р Р. Маринов – до 50 уч.ч. 

- Д-р К. Каракашева – до 50 уч.ч. 

- Д-р Е. Иванова – до 50 уч.ч. 

- Д-р З. Еникова – до 50 уч.ч. 

- Д-р Л. Димитров – до 50 уч.ч. 

- Д-л В. Драгнева – до 50 уч.ч. 

 

ФС предлага на АС да разреши обявяването на следните конкурси:                                                                                                                                                                    

- За Катедра по фармакология и токсикология – един асистент в област на висшето 

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

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

фармакокинетика и химиотерапия); 

-За Катедра по ортопедия и травматология – един 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 нефрология – двама асистенти в област на висшето образование 7. 

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

специалност „Нефрология“: един - на база УМБАЛ„Александровска“ и един – на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

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

професор и един асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Кардиология“ и един асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

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

„Сърдечно-съдова хирургия“ на база УМБАЛ„Св. Екатерина“; 

-За Катедра по епидемиология и хигиена – един асистент / на длъжност 0.25/ в 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология“ за нуждите на 

сектор „Епидемиология“. 
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 УДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ   

 

    По трета точка от дневния ред ФС РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА АС: 

1. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Н. Лазаров, дмн /Катедра по анатомия, 

хистология и ембриология/ роден на 31.05.1955 г. за втори път за две години със 

17  “да“, 15 “не“ и  1 “бяла“ бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

2. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Т. Червенякова, дмн /Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина/ родена на 

05.06.1954 г. за трети път с 27 “да“,  5 “не“ и  1 “бяла“  бюлетини от 33 гласували 

членове на ФС. 

3. Да удължи трудовия договор на проф. д-р Д.  Костадинов, дм /Катедра по 

белодробни болести/ роден на 14.08.1956 г. за първи път за три години с  31 

“да“,  1 “не“ и 1 “бяла“  бюлетини от 33 гласували членове на ФС. 

4. Да удължи трудовия договор на доц. д-р Е. Попова, дм /Катедра по физиология/ 

родена на 29.08.1954 г. за трети път с  26 “да“, 6 “не“ и    1 “бяла“  бюлетини от 

33 гласували членове на ФС. 

5. Да удължи трудовия договор на проф. д-р З. Спасова, дм /Катедра по вътрешни 

болести/ родена на 12.09.1954 г. за трети път с 27 “да“,  5 “не“ и  1 “бяла“     

бюлетини от гласували членове на ФС. 

 
4.1. ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

4.1.1.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по педиатрия за 

нуждите  на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска клинична хематология 

и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2021 

г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Константинов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Проф. д-р С. Стефанов, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Доц. д-р Б. Аврамова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р И. Христозова, дмн – пенсионер 

Доц. д-р Й. Узунова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резервни членове 

Доц. д-р М. Йорданова, дм – Катедра по педиатрия към МУ-София; 

Доц. д-р И. Хаджиева, дм – МУ-Пловдив 

Технически сътрудник: С. Коджабашева. 

 

4.1.2.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по кардиология 

за нуждите  на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към 

УМБАЛ „Александровска“, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Василев, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Доц. д-р К. Карамфилов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Външни членове 

Проф. д-р И. Даскалов, дмн - ВМА 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“ 
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Резервни членове 

Доц. д-р С. Найденов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Проф. д-р И. Петров, дм - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

4.1.3.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

гастроентерология за нуждите  на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, обнародван в ДВ бр. 

13/16.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Р. Николов, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Проф. д-р З. Спасова, дм - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Проф. д-р Д. Желев, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р С. Стойнов, дмн – пенсионер 

Доц. д-р В. Андонов, дм - МУ-Пловдив 

Резервни членове 

Проф. д-р К. Антонов, дмн - Катедра по вътрешни болести към МУ-София; 

Проф. д-р К. Кацаров, дмн - ВМА 

Технически сътрудник: И. Димитрова. 

 

4.1.4.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по кардиология 

за нуждите  на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 17/ 26.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Доц. д-р В. Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Доц. д-р Н. Рунев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Доц. д-р Е. Манов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Външни членове 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“ 

Доц. д-р Я. Симова, дм – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

Резервни членове 

Доц. д-р С. Найденов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Доц. д-р А. Атанасов, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 

4.1.5.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

епидемиология за нуждите  на Катедрата по епидемиология и хигиена, Сектор 

„Епидемиология“, обнародван в ДВ бр. 17/26.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р В. Дойчева, дм – Катедра по епидемиология и хигиена към МУ-София; 

Доц. д-р Й. Минева, дм – Катедра по епидемиология и хигиена към МУ-София; 

Проф. д-р Е. Воденичаров, дм – Катедра по епидемиология и хигиена към МУ-София; 

Външни членове 

Доц. д-р Д. Шаламанов, дм – пенсионер – ВМА 
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Доц. д-р И. Попиванов, дм - ВМА 

Резервни членове 

Доц. д-р Н. Петрова, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София; 

Доц. д-р М. Карчева, дм – МУ-Плевен 

Технически сътрудник: И. Павлова. 

 

4.1.6.Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

инфекциозни болести за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология 

и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 

17/26.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Т. Червенякова, дмн - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Доц. д-р Н. Петрова, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Доц. д-р И. Еленков, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Външни членове 

Проф. д-р К. Плочев, дмн – ВМА 

Доц. д-р Г. Попов, дм – ВМА 

Резервни членове 

Доц. д-р А. Мангъров, дм - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София; 

Доц. д-р Р. Гарнизова, дм – ВМА 

Технически сътрудник – Е. Динева. 

 

4.1.7.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по паразитология и 

хелминтология  за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, обнародван в ДВ бр. 

17/26.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Т. Червенякова, дмн - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Доц. д-р Н. Петрова, дм – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и 

тропическа медицина към МУ-София  

Проф. д-р В. Дойчева, дм – Катедра по епидемиология и хигиена към МУ-София; 

Проф. д-р Р. Гергова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-София 

Външни членове 

Доц. д-р И. Райнова, дмн – НЦЗПБ 

Доц. Н. Цветкова, дб - НЦЗПБ 

Проф. С. Петкова, дб – БАН 

Резервни членове 

Проф. д-р Д. Диканарова, дм – Катедра по биология към МУ-София 

Доц. д-р Л. Гломб, дм – НЦЗПБ 

Технически сътрудник – Е. Динева. 

 

4.1.8.Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по нефрология за 

нуждите  на Катедрата по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, 

обнародван в ДВ бр. 17/26.02.2021 г. 
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Вътрешни членове 

Проф. д-р Б. Делийска, дмн – Катедра по нефрология към МУ-София; 

Доц. д-р В. Лазаров, дм – Катедра по нефрология към МУ-София; 

Проф. д-р Б. Богов, дм – Катедра по вътрешни болести към МУ-София 

Външни членове 

Проф. д-р Е. Кумчев, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р Р. Робева, дм – ВМА 

Доц. д-р Е. Тилкян, дм – МУ-Пловдив 

Проф. д-р В. Тодоров, дмн – МУ-Плевен 

Резервни членове 

Проф. д-р Е. Възелов, дм – Катедра по нефрология към МУ-София; 

Доц. д-р В. Димитрова, дм – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: П. Граматикова. 

 
4.1.9.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по белодробни 

болести за нуждите  на Катедрата по белодробни болести на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р Д. Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести към МУ-София 

Проф. д-р Д. Николова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София  

Проф. д-р О. Георгиев, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София  

Доц. д-р В. Генова, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Външни членове 

Проф. д-р Б. Маринов, дм – МУ-Пловдив 

Доц. д-р Я. Иванов, дм – МУ-Плевен 

Доц. д-р Д. Димов, дм – Тракийски Университет – Стара Загора 

Резервни членове 

Проф. д-р С. Велизарова, дм - Катедра по белодробни болести към МУ-София  

Доц. д-р Д. Вълкова, дм – МУ-Варна 

Технически сътрудник: Б. Бочкарова. 

 
4.1.10.Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по кардиология за 

нуждите  на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

„Александровска“, обнародван в ДВ бр. 17/ 26.02.2021 г. 

Вътрешни членове 

Проф. д-р А. Постаджиян, дм – Катедра по обща медицина към МУ-София; 

Проф. д-р Ю. Македонска, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

Проф. д-р Д. Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология към МУ-София; 

Външни членове 

Проф. д-р С. Господинова, дм - УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен 

Проф. д-р И. Груев, дм – НМТБ „Цар Борис 3“ 

Проф. д-р М. Миланова, дмн – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

Проф. д-р М. Григоров, дмн – МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ - Монтана 

Резервни членове 
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Доц. д-р С. Найденов, дм - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-

София; 

Проф. д-р И. Петров, дм - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Технически сътрудник: И. Атанасова. 

 
4.2.ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

4.2.1.Д-р А. Стратев, редовен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение, отчислен с право на защита. Заключение на комисията по текущо атестиране 

на академичния състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – 3, от които 

с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Доц. д-р М. Желязкова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

2. Доц. д-р Й. Ямакова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение към 

МУ-София; 

3. Проф. д-р С. Миланов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Проф. д-р Н. Младенов, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

5. Доц. д-р Р. Андонова, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р М. Атанасова, дм – Катедра по анестезиология и интензивно лечение 

към МУ-София; 

2. Проф. д-р В. Платиканов, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Технически сътрудник – Х. Стефанова. 

Дата на защита: 30.06.2021 г. 

 

4.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА И ИЗБОР НА НАУЧНО ЖУРИ 

4.3.1.Д-р Й. Иванов, редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология. 

Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав /хирургични 

специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, кандидатът 

отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Х. Георгиев, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

3. Доц. д-р В. Яблански, дм – Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, /външен 

член/; 

4. Проф. д-р Р. Кастелов, дм – МИ на МВР, /външен член/; 

5. Проф. д-р М. Кътева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Димитров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Д. Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р П. Танчев, дм 

Дата на защита: 25.06.2021 г. 

 
4.3.2.Д-р Р. Кехайов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по ортопедия 

и травматология. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния 

състав /хирургични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор 
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– 1, кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. Състав на 

научно жури: 

1. Проф. д-р П. Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р В. Алексиев, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Д. Малушев, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

4. Проф. д-р А. Балтов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

5. Проф. д-р Н. Цачев, дм – ВМА-София, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Н. Димитров, дм – Катедра по ортопедия и травматология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р Л. Симеонов, дм – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, /външен член/; 

Технически сътрудник – д-р П. Танчев, дм 

Дата на защита: 25.06.2021 г. 

 
4.3.3.Д-р Д. Тасков, редовен докторант към Катедра по неврология. Заключение на 

комисията по текущо атестиране на академичния състав /терапевтични специалности/: 

общ брой публикации – 6, от които с импакт фактор – 1, кандидатът отговаря на 

изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Акад. проф. д-р И. Миланов, дмн – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р П. Колев, дмн – пенсиониран преподвател по-малко от 5 год., Катедра 

по неврология към МУ-София; 

3. Проф. д-р П. Стаменова, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

5. Проф. д-р И. Стайков, дм – Аджибадем Сити Клиник – МБАЛ Токуда, /външен 

член/;  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р М. Миланова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р И. Райчев, дм – пенсионер 

Технически сътрудник: д-р М. Караджова, дм. 

Дата на защита: 08.07.2021 г. 

 
4.3.4.Д-р П. Антимов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 

неврология. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/терапевтични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р В. Божинова - Чамова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Доц. д-р Т. Чамова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

3. Проф. д-р И. Петров, дмн – пенсионер, /външен член/; 

4. Проф. д-р П. Атанасова, дмн – МУ-Пловдив, /външен член/; 

5. Проф. д-р П. Божинов, дмн – МУ-Плевен, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р С. Чакмакова, дм – Катедра по неврология към МУ-София; 

2. Проф. д-р С. Янчева, дмн – пенсионер, /външен член/; 

Технически сътрудник: д-р М. Караджова, дм. 

Дата на защита: 07.07.2021 г. 
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4.3.5.Д-р В. Циту, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по медицинска 

микробиология. Заключение на комисията по текущо атестиране на академичния състав 

/биологични специалности/: общ брой публикации – 3, от които с импакт фактор – 1, 

кандидатът отговаря на изискванията на ПУРПНСЗАДМУ-София. 

Състав на научно жури: 

1. Проф. д-р Р. Давидкова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София; 

2. Проф. д-р Т. Стратева, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София; 

3. Проф. д-р Т. Стоева, дм – МУ-Варна, /външен член/; 

4. Проф. д-р И. Христова, дмн – НЦЗПБ, /външен член/; 

5. Доц. д-р Е. Бачийска, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р В. Райкова, дм – Катедра по медицинска микробиология към МУ-

София; 

2. Доц. д-р В. Левтерова, дм – НЦЗПБ, /външен член/; 

Технически сътрудник: В. Паскова. 

Дата на защита: 15.06.2021 г. 

 
По т. 5. ДОКТОРАНТСКИ ВЪПРОСИ  

ФС реши следното: 

 

5.1. ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 

- Д-р В. Чипева – асистент към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. 

онкология 

Тема: ”Съвременни прогностични фактори при болни с Белодробен карцином” 

Научни ръководители: Проф. д-р Л. Гочева, дмн и проф. д-р П. Троянова, дм 

База: Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология, УМБАЛ «Царица 

Йоанна-ИСУЛ» 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1. Медицина  

Докторска програма: Медицинска онкология  

Средствата за финансиране самостоятелното разработване на дисертационния 

труд, както и неговата защита са за сметка на Медицински факултет . 

 
5.2.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Михайлов – редовен докторант към Катедра по белодробни болести, за срок от 

една година, поради необходимост от допълнителен подбор на пациенти с белодробни 

заболявания и обработка на данните, затруднени от епидемиологичната обстановка в 

страната, считано от 04.04.2021 г. 

 

5.3.ОТЧИСЛЯВАНЕ С ПРАВО НА ЗАЩИТА на: 

- Д-р Н. Йорданов – редовен докторант към Катедра по ортопедия и травматология, 

считано от 06.03.2021 г. 

- Р. Божилова – редовен докторант към Катедра по мед. химия и биохимия, считано от 

17.03.2021 г. 

- Д-р М. Стойнова – редовен докторант към Катедра по ендокринология, считано от 

28.03.2021 г. 

- Д-р Р. Димитрова – задочен докторант към Катедра по офталмология, считано от 

14.04.2021 г. 
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- Д-р М. Илчева – редовен докторант към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение 

и мед. онкология, считано от 11.04.2021 г. 

 

5.4.ПРОМЯНА  НА ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРА на: 

- Д-р М. Ангелова – задочен докторант към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология  от „Лечебно поведение при пациенти с поражения на 

инфрагеникуларните артерии” на „Лечение на инфрапоплитеална оклузивна болест при 

пациенти с критична исхемия на долни крайници”. 

 
5.5.УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на:  

- Д-р Д. Монов, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение 

 

5.6.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ на:  

- Д-р А. Стратев, редовен докторант към Катедра по анестезиология и интензивно 

лечение: много добра 

 

5.7.ФС разкрива процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на НС 

„Доктор на науките”, на основание чл. 95 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, на: 

- Проф. д-р В. Говедарски, дм, преподавател към Катедра по сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология, с тема на дисертационния труд: „Едноетапно лечение на 

мултифокалната атеросклероза”. Средствата за защитата на дисертационния труд са за 

сметка на Медицински факултет. 

 

5.8. ПЛАН-СМЕТКИ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ 

ФС утвърди размера на средствата от собствения бюджет за финансово подпомагане на 

разработваните дисертационни трудове от редовните докторанти на МФ за уч. 2021/22 

г. – до 2000 лв. за всеки редовен докторант, в редовния тригодишен срок на обучение, 

при представен индивидуален план/положителна атестация и одобрена план-сметка.  

 

5.9.ЗАЩИТИЛИ ОНС „ДОКТОР“ 

- Д-р М. Пенчев. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Психиатрия 

Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Тема на дисертационния труд: „Когнитивни нарушения и генетични маркери при 

пациенти с биполярно афективно разстройство, шизофрения и техните родственици”. 

Дата на защитата: 26.02.2021 г. 

- Д-р А. Нанкова. 

Професионално направление: Медицина – шифър 7.1  

Докторска програма: Ендокринология 

Катедра по ендокринология 

Тема на дисертационния труд: „Оценка на терапевтичния подходи качеството на живот 

при пациенти със синдром на Кушинг”. 

Дата на защитата: 01.04.2021 г. 

 
РАЗНИ 

 

- Избор на рецензенти на монографичен труд 
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1. «Сърдечна трансплантация – еманация в хирургичното лечение на терминалната 

сърдечна недостатъчност», автор проф. д-р Д. Петков, дмн от Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология 

Рецензенти: Проф. д-р Г. Начев, дмн, доц. д-р Б. Баев и доц. д-р Д. Николов, дм  

 

2.  «Хирургична аблация на предсърдно мъждене», автор гл. ас. д-р Д. Кючуков, дм от 

Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология 

Рецензенти: Проф. д-р Г. Начев, дмн, проф. д-р Д. Петков, дмн и доц. д-р Б. Баев, дм 

 

3. «Очни прояви на захарния диабет», автор доц. д-р А. Оскар, дм от Катедра по 

офталмология 

Рецензенти: Проф. д-р С. Чернинкова, дмн и проф. д-р И. Тодорова, дм 

 

-  Такси за СДО за 2022 г. 

 

Във връзка с организирането и регистрирането в сектор „СДО” на продължаващото 

обучение на специалисти с висше медицинско и немедицинско образование, работещи 

в системата на здравеопазването Факултетният съвет реши и предлага на и 

Академичния съвет  таксите за обучение, които да бъдат включени в План-

разписанието за 2022 г. /Раздел XVІІ, т. 21 от Правилника за подготовка и провеждане 

на учебната 2020/2021 г./. Към настоящия момент няма постъпили предложения за 

промяна в актуалните такси и те са както следва:   

- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура – 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 

– 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на 

апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз 

или ЕИП - 60 лв. на учебен ден 

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на 

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, 

за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 

60 лв. на учебен ден.  
 

- П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я за промени в Правилника 

за прехвърляне на български и чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и 

от трети страни в Медицински университет - София от други Висши медицински 

училища в България или от чужбина. 

 

ФС прие с мнозинство следните предложения:   

 
Общи изисквания 
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1. Всички студенти, които желаят да се прехвърлят в Медицински университет -София 

от друго ВУ в България или чужбина, трябва да са завършили успешно най-малко една 

учебна година. 

2. При заявено желание за прехвърляне в МУ- София, кандидатите представят в  

Учебен отдел на Ректората следните задължителни документи: 

2.1. Заявление до Ректора на МУ-София по образец.  

2.2. Академична справка.  
- Академичната справка е официален образователен документ, в който се съдържат: 

данни за образователната институция; ниво на образователно-квалификационната 

степен; заверени семестри или периоди на обучение; хорариум по изучаваните 

дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити. 

Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български 

език. 

- Ако академичната справка не съдържа хорариум по изучаваните дисциплини и/или 

придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити, задължително се 

представят копие от програмите по изучаваните дисциплини с темите на 

практическите упражнения и лекциите, и/или кредити и форма на оценяване. 

Програмите трябва да са заверени с подпис и печат от съответния университет и 

легализирани със заверен превод на български език. 

2.3. Копие от дипломата за завършено средно образование (за български студенти). 

2.4. Всички необходими документи за прием на чуждестранни граждани и граждани 

на ЕС и ЕИП  за студенти в МУ-София, посочени на официалния сайт на 

университета 

 

Срок за подаване на документи 

3.1. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на български и чуждестранни 

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

София  до 20.08.2021г. за учебната 2021/2022 година. 

3.2. Академични справки и/или други документи, доказващи образователния 

процес, представени след обявения краен срок за подаване на документи за 

приемане в МУ-София не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия. 

4. Всички подадени документи по т.2 се изпращат по опис с придружително писмо  

до Деканите на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде 

приет прехвърлящия се студент. 

5. Най-късно до 03.09.2021 г. Деканите изпращат в Учебен отдел на Ректората  

становището си относно приема на чуждестранните студенти. 

 

 Процедура по издаване на становище от Декана на Медицински факултет и 

определяне курса на обучение:   / Само за Медицински факултет / 

 При изготвяне на становището си, Деканът на МФ се съобразява с 

одобрения капацитет на професионалното направление и представения от 

Комисията за признаване периоди на обучение в МФ „Предварителен 

протокол за определяне курса на обучение“. 
 Курсът на обучение за всеки студент се определя индивидуално, според 

представената от него Академична справка и другите документи, доказващи 

образователния процес, от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия 

за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на 

„Предварителен протокол за определяне курса на обучение“. 

 В предварителния протокол за определяне курса на обучение, Комисията 

оценява съответствието между успешно положените от кандидата изпити 
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и/или проведени обучения по отделни дисциплини за съответния курс, с тези 

за същия курс по Учебния план за специалността „Медицина“, като 

хорариумът може да бъде признат и в съответствие с Наредбата за ЕДИ. 

 При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина и при смяна на 

специалност, студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат 

признат хорариум и успешно положени изпити по две трети от изучаваните 

дисциплини по Учебния план за специалността „Медицина“. 
6. При положително становище от Деканите на факултети се спазва следната 

процедура: 

6.1. При прехвърляне от Медицински университети в страната с редовни студентски 

права, се издава заповед за записване в определения от Декана курс до началото на 

учебната година. 

6.2. При прехвърляне от Медицински университети в страната, но със загубени 

студентски права, кандидатите полагат комбиниран изпит по английски / български / 

език, биология и химия на  английски / български / език  на определената дата. 

6.3. При прехвърляне от Медицински университети в чужбина, кандидатите полагат 

комбинирания изпит по английски / български / език, биология и химия на английски / 

български / език на определената дата.   

6.4. Най- късно до 08.09.2021 г. одобрените за студенти се записват за полагане на 

комбиниран изпит по английски /български / език, биология и химия на английски / 

български / език, който е насрочен за 11.09.2021 г. 

6.5. След успешно положен комбиниран изпит по английски / български / език, 

биология и химия на английски / български / език,  се издава заповед за записване в 

определения от Декана на съответния факултет курс.  

6.6. Когато кандидат- студентът е от страна извън ЕС и ЕИП документите се подават в 

МОН за издаване на Удостоверения за Виза тип Д. В този случай предварително се 

определя курсът на обучение, в който ще бъде приет, за да се посочат годините за 

пребиваване в страната. Ако на студента е издадено от МОН Удостоверение за Виза Д, 

той  също се записва за полагане на комбиниран изпит по английски /български / език, 

биология и химия на английски / български / език най- късно до 08.09.2021 г., за да 

положи изпитите на 11.09.2021 г.  

7. Деканите  на факултетите в МУ-София са длъжни да извършат насрещна проверка за 

автентичност на представените Академични справки. 

  

 Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети 

страни / от една специалност  в друга в рамките на МУ- София (смяна на 

специалност) 
 1. Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети 

страни / от една специалност в друга в рамките на МУ- София се допуска по 

изключение само след успешно завършена учебна година. 

 2. Студентите подават до Декана на факултета, в който желаят да продължат 

обучението си както следва: 

  - заявление свободен текст, в което се описват причините/ мотивите за исканото 

прехвърляне като се представят съответните документи; 

   - Академична справка и  

 - документ, удостоверяващ предварително дадено съгласие от Декана на 

факултета, от който се осъщесвява прехвърлянето.  

 При одобрено прехвърляне, Декана на приемащия факултет определя курса на 

обучение. 
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 3. При дадени съгласия за прехвърляне, студентите подават в Учебен отдел на 

Ректората заявление по образец с положителните становища от  Деканите на 

съответните факултети в срок до 20.08.2021 г. 

 При разрешено прехвърляне се издава заповед на Ректора на МУ-София за 

записване на студента.  

 4. Деканът на приемащия факултете длъжен да извърши насрещна проверка 

за автентичност на представените Академични справки. 

 Прехвърлените чуждестранни студенти са длъжни да се съобразяват с 

всички допълнителни условия, отразени в Правилника за подготовка и 

провеждане на учебната година. 

  

 Деканът на Медицински факултет предлага следния текст към допълнителните 

условия за прехвърляне на чуждестранни студенти: 

 „Прехвърлените чуждестранни студенти от ФДМ и ФФ, обучаващи се по 

компенсаторна програма, завършваща с колоквиум, заплащат допълнителна такса в 

размер на 60 лв. за всеки положен колоквиум съгласно утвърдения от Декана на МФ 

„Индивидуален учебен план“. 
 

 Прехвърляне на български студенти в МУ-София от друго висше 

медицинско училище в Република България 

 
 Деканът на Медицински факултет предлага промяна в успеха  при прехвърлянето 

на българските студенти  / по държавна поръчка или на срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 

и 3 от ЗВО както следва: 

 „С успех не по –нисък от  Мн. Добър“, вместо от Мн. Добър 5.00. 

 Останалите точки в Правилника се запазват. 

 

 Прехвърляне на български студенти, обучаващи се в чуждестранни висши 

медицински училища в МУ- София   

1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ - София 

могат да кандидатстват български граждани, които успешно са положили кандидат 

студентски изпит в Медицински университет – София в годината, в която желаят да се 

прехвърлят в МУ-София. 

2. В зависимост от резултата от кандидатстудентските изпити българските граждани 

могат да бъдат приети за обучение по държавна поръчка или за обучение срещу 

заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО.  

При желание за признаване периоди на обучение, кредити и положени изпити, подават 

академична справка и други документи, доказващи образователния процес от 

чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят, в 

Учебен отдел на Ректората на МУ-София, в срок до 20.08.2021 г.  
Представените документи се изпращат до Декана на съответния факултет за становище 

и определяне на курса. 

/ Само за Медицински факултет /  

3. Признаването периоди на обучение, кредити и положени изпити се извършва след 

записването на студентите в МФ от назначената със Заповед на Ректора работна 

Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне 

на „Индивидуален учебен план“, утвърден от Декана на МФ, в съответствие с 

Единните държавни изисквания и Учебния план за специалността „Медицина“. 

4. Деканите на факултети са длъжни да извърши насрещна проверка за автентичност 

на представените Академични справки. 
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 Прехвърляне на български студенти от ФДМ или ФФ в МФ в рамките на 

МУ-София (смяна на специалност). 
1. 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 / вместо Мн. Добър 5.00 / и/или по преценка на  Декана 

на МФ. 

2. Студентите подават заявление свободен текст до Декана на МФ, в което се описват 

причините/мотивите за исканото прехвърляне и се представят съответните документи. 

Заявлението е придружено с Академична справка и документ, удостоверяващ 

предварително дадено съгласие от Декана на факултета, от който се прехвърля 

студента. При одобрено прехвърляне, Декана на МФ определя курса на обучение. 

3. При дадени съгласия от двамата Декани за прехвърляне, студентите подават 

заявление по образец до Ректора на МУ-София в срок до 20 август 2021 г.  

Ректорът на МУ-София, издава заповед за записване на студента.  

4. При прехвърлянето студентът запазва статута си на студент, обучаващ се по 

държавна поръчка или на студент, приет за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 от 

ЗВО. 

5. Деканът на МФ е длъжен да извърши насрещна проверка за автентичност на 

представените академични справки. 

6. Дипломираните български студенти в специалност Дентална медицина, които са 

се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, 

заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, приети за 

обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за 

придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък от 

шест години.  

7. Дипломираните български студенти и студенти, в специалност Фармация, които 

са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, 

заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, приети за 

обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за 

придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък от 

шест години. 

  / Само за Медицински факултет / 

 Процедури по признаване периоди на обучение и положени изпити на 

прехвърлени български и чуждестранни студенти. 

 1. На прехвърлени български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от 
чужбина и при смяна на специалност, и на прехвърлени чуждестранни студенти от 

друго ВМУ в страната, Комисията за признаване периоди на обучение (Комисията) в 

МФ изготвя „Индивидуален Учебен план“, който се утвърждава  от Декана на МФ.  

 - “Индивидуален Учебен план“ за български студенти се изготвя от 

Комисията след записване на студента в МФ на основание подадено заявление до 

Декана на МФ, придружено с Академичната справка и други документи, доказващи 

проведен образователен процес. В заявлението студента посочва кои периоди на 

обучение и успешно положени изпити иска да бъдат разгледани и признати от 

Комисията.  

 На чуждестранните студенти признаването периоди на обучение и положени 

изпити се извършва от Комисията без подаване на заявление.  

 - За чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, 

„Индивидуалния Учебен план“ се изготвя на български език и на английски език. 
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 - Комисията разглежда Академичната справка и другите документи, 

доказващи проведен образователен процес и оценява съответствието на 

хорариума/кредитите/ или друг еквивалент на оценяване и потвърждаване на успешно 

проведени занятия  по изучаваните дисциплини (периоди на обучение) с тези по 

Наредбата за Единни държавни изисквания в Р. България за специалността 

«Медицина» и по Учебния план за специалността. 

 - Дисциплините се признават ако хорариумът им съответства на Наредбата за 

Единните държавни изисквания за специалността. Оценките от изпитите се 

приравняват към шестобалната система на оценяване, възприета в страната. 

 - За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с Наредбата за ЕДИ по 

медицина, Комисията определя хорариума на компенсаторните програми и 

необходимостта от полагане на изпит или колоквиум. 
  - Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити по време на 

сесиите в съответствие с Учебния план, след изпълнени всички условия и получена 

официална заверка на учебните занятия. 

 - Когато компенсаторната програма завършва с колоквиум, той се удостоверява 

в студентската книжка с оценяване „взет“/“невзет“ (в условията на дистанционно 

обучение по представен официален доклад от Ръководителя на съответната катедра). 

При успешно взет колоквиум се признава оценката по съответната дисциплина от 

академичната справка. При невзет колоквиум се полага изпит съгласно одобрения 

конспект по дисциплината, или по преценка на ръководителя на катедрата се дава 

възможност за повторно полагане на колоквиума. 

 - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени 

български и чуждестранни студенти от специалност „Дентална медицина“ в 

специалност „Медицина“ се извършва от Комисията в съответствие с Учебния план за 

придобиване на втора магистърска степен по специалността „Медицина“, след 

придобита магистърска степен по специалността „Дентална медицина“.  

 - Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени 

български и чуждестранни студенти от специалност „Фармация“ в специалност 

„Медицина“ се извършва от Комисията в съответствие с Учебния план по 

специалността „Медицина“. 

 - На българските студенти, прехвърлени от друго Висше медицинско 

училище в страната, поради задължителното обучение съгласно Наредбата за 

единните държавни изисквания по специалността „Медицина“, не се издава 

„Индивидуален учебен план“. 

 - Периодите на обучение и успешно положените изпити се признават 
съгласно Академичната справка. 

 - Студентите се уведомяват при записването им, че се задължават в 

текущата учебна година да посещават приравнителни учебни занятия и да полагат 

приравнителни изпити, ако има такива, в съответствие с Учебния план и курса, в който 

за записани, чрез вписване в студентската книжка и главната книга на Факултета на 

признати и приравнителни дисциплини. 

 - Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се предоставя 

на студента срещу подпис и е основание за определяне размера на допълнителните 

такси по приравнителните/компенсаторните учебни занятия и изпити (за чуждестранни 

студенти). 

 - Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ е 

окончателен и не подлежи на обжалване от страна на студента. 

 - При некоректен превод на учебна дисциплина, което е довело до 

неотразяването й в „Индивидуалния Учебен план“ (допусната техническа грешка), 
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Комисията издава Допълнение към него, в което е вписана само тази дисциплина и го 

предлага за утвърждаване от Декана. 

 - Копие от Утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се 

изпраща до  Ръководителите на тези катедри, при които студентите ще посещават 

компенсаторни учебни занятия, в срок до един месец от началото на учебната година 

за курса. 

 - Комисията се задължава да изготвя индивидуални учебни планове и да ги 

представя за утвърждаване от Декана на МФ, най-малко един път седмично в първия 

месец от началото на учебната година. 

 2. При отписване на студенти, които не са провели обучение, се връщат 80 % 

от внесената семестриална такса. 20 % от внесената такса се удържат за обработка на 

документацията. 

 3. При отписване на студенти, на които е издаден и утвърден 

„Индивидуален учебен план“ се връщат до 70% от внесената семестриална такса. 

 

- Решение на Комисия за разпределение на средствата за закупуване на 

апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност на Медицински 

факултет при МУ-София 

 

По тази точка от дневния ред докладва проф. А. Постаджиян –Председател на 

Факултетната комисията за разпределение на средствата за закупуване на апаратура и 

пособия за учебно-преподавателска дейност, като първо запозна ФС с нормативната 

уредба и основните правила в правилника за работа на комисията.  

 Проведени са 2 заседания на комисията за разглеждане на заявките от катедрите за 

2021 г.– на 15.03.2021 г. и на 29.03.2021 г., като протоколите от тях /Протокол 

1/15.03.2021 г. и Протокол 2/29.03.2021 г./ са неделима част от настоящия протокол на 

ФС. Одобрени са заявките на следните катедри: 

- катедра по анатомия, хистология и ембриология; 

- катедра по биология; 

- катедра по медицинска физика и биофизика; 

- катедра по медицинска химия и биохимия; 

- катедра по патофизиология; 

- катедра по фармакология и токсикология; 

- катедра по АГ; 

- катедра по алергология; 

- катедра по анестезиология и интензивно лечение; 

- катедра по белодробни болести; 

- катедра по вътрешни болести; 

- катедра по гастроентерология; 

- катедра по клинична имунология; 

- катедра по неврология; 

- катедра по обща и клинична патология; 

- катедра по обща и оперативна хирургия; 

- катедра по ортопедия и травматология; 

- катедра по офталмология; 

- катедра по педиатрия; 

- катедра по професионални заболявания; 

- катедра по ревматология; 

- катедра по спешна медицина; 

- катедра по съдебна медицина и деонтология; 
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- катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология; 

- катедра по урология; 

- катедра по УНГ; 

- катедра по физикална медицина и рехабилитация; 

- катедра по хирургия. 

Одобрените заявки от 28 катедри са на стойност общо 12 800 426.20 лв. с ДДС /10 667 

022.01 лв. без ДДС /, което не надвишава гласувания бюджет на МФ за 2021 г.  

ФС прие с мнозинство решенията на Факултетната комисия за разпределение на 

средствата за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност. 

 

 

Протоколирал:                                                          ДЕКАН: 

 Я. Стойчева                                                              /Проф. д-р Д. Буланов, дм/ 

 

 

 


