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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я   

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 27.11.2018 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение и одобрява представянето и информацията за дейността на 

Българската фармацевтична студентска асоциация / БФСА /. 

 2. Приема за сведение и одобрява Отчет за настанителната кампания на МУ- София за 

уч. 2018/ 2019 г. в студентските общежития . 

3. Утвърждава вътрешно преразпределение на планираните средства в утвърдения от 

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

дейност за 2018 г. в съответствие с Доклад  № ВК-1536/ 20.11.2018 г. от Зам. ректора по 

наука и акредитация :  Общо увеличение с 86 894,21 лв. на планираната сума за конкурс 

„Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения’2018” в 

точка 1.1.1. „Проекти за научни изследвания в областта на науката, в които ДВУ подготвя 

студенти и докторанти”, за сметка на реализирана икономия по останалите проекти. 

 4. Утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските 

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

изследвания в МУ-София - 2018” и “Стимулиране на научни изследвания в области с 

постигнати високи постижения – 2018” .  

 5. Одобрява избора на Ас. Т. Богданов, дф за заемане на академичната длъжност 

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

информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научната 

специалност „Медицинска физика” в Катедра по медицинска физика и биофизика; 

 6. Одобрява избора на Ас. И. Атанасов, дф за заемане на академичната длъжност 

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

информатика”, по професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната 

специалност „Медицинска физика” в Катедра по медицинска физика и биофизика; 

 7. Одобрява избора на С.Стайкова, 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 „Медицинска психология” в Катедра 

по психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 8. Одобрява избора на д-р П. Бакърджиев, доктор за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в Област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Детска  

дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по „Детска  дентална медицина“ на ФДМ. 

 9. Одобрява избора на д-р М. Георгиева, доктор  за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в Област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Детска  

дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по „Детска  дентална медицина“ на ФДМ. 

 10. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- 

София както следва: 
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 10.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

- За катедра по анатомия, хистология и ембриология – един асистент; 

- За катедра по физиология – двама асистенти. 

- За катедра по медицинска генетика – двама професори. 

- За катедра по пропедевтика на вътрешните болести – двама доценти – един - по 

белодробни болести и един – по кардиология, за база УМБАЛ „Александровска“ . 

- За катедра по спешна медицина - 1 асистент по офталмология, 1 асистент по 

урология, 1 асистент по кардиология и 1 професор по кардиология за база 

УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

- За катедра по сърдечно-съдова и инвазивна кардиология – един главен асистент по 

сърдечно-съдова хирургия за база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

- За катедра по клинична лаборатория и клинична имунология – един доцент за база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,  двама главни асистенти и един асистент за база 

УМБАЛ „Александровска“. 

- За катедра по клинична фармакология – двама  асистенти за база УМБАЛ“Царица 

Йоанна-ИСУЛ“. 

- За клиничен център по нефрология – двама главни асистенти – един- за база 

УМБАЛ „Александровска“ и един - за база УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

- За катедра по вътрешни болести – един асистент по нефрология за база УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“. 

- За клиничен център по гастроентерология - трима асистенти в Област на висше 

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

7.1.“Медицина“ и научна специалност „Хирургия“  за база УМБАЛ“Царица Йоанна-

ИСУЛ“. 

 

 10.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Конкурс за едно място за „главен асистент“  в Област на висше образование  

7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна 

специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по 

Пародонтология при ФДМ. 

 -  Конкурс за едно място за „главен асистент“  в Област на висше образование  

7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна 

специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на Катедра „Обществено дентално 

здраве“ при ФДМ. 

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

навършване на пенсионна възраст на  Доц. д-р А.Пенков, дм, Катедра по хигиена, 

медицинска екология и хранене, 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. 

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

навършване на пенсионна възраст на  Проф. д-р Е. Григорова, дмн от катедра по клинична 

лаборатория и клинична имунология, МФ , на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 

подписване на допълнително споразумение. 
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 13. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Б. Коруков, дм, клиничен център по 

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

допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р П. Кенаров, дм, Катедра по анестезиология 

и интензивно лечение МФ , на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Л. Владимирова, дм, Катедра по вътрешни 

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

споразумение. 

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

навършване на пенсионна възраст на  Проф. д-р Р. Стоилов, дм, Катедра по вътрешни 

болести, 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. 

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

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Чернинкова, дмн, катедра по 

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

споразумение. 

 18. АС присъжда наградата „Златен Хипократ“ и парична награда в размер на 2500 лв. 

/ 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:  

   Д. Праматарова 

   Н. Райкова 

   В. Колева 

   Е. Абделфатах 

 19. АС реши да се проведе избор на идеен архитектурен проект   за  „Ректорат на 

Медицински университет, деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по 

обществено здраве към МУ – София, конгресен център и подземен гараж“ в УПИ I- за 

болничен комплекс, кв. 387, м. „Бул. България-Медицински комплекс-Медицински 

университет“ чрез прилагане на  процедура  „Открит конкурс за идеен архитектурен проект“  

по реда на чл.18, ал.1, т.11, чл. 80, ал.1, т.2  и ал.5   от  Закона за обществените поръчки. 

20. АС утвърждава следното допълнение в /ПУРПНСЗАД / в Медицински 

университет- София по предложение от Постоянно действащата комисия за промени в 

ПУРППНСЗАДМУС  както следва: Добавя се нова алинея 7 към чл. 112 в смисъл:  
 Чл. 112. (7) “Асистент, който не е придобил образователна и научна степен „доктор“, 

при изтичане срока на договора му, същият може да се продължи със срок до заемане на 

мястото след проведен конкурс. Обявяването на конкурса и провеждане на процедурата за 

това място се осъществява по реда на действащото законодателство, след съгласуване със 

съответния Ръководител на университетска структура, както и с Изпълнителния директор 

/ Управител / на университетска болница, в случаите с клинични специалности". 
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 21. АС утвърждава Правила и критерии за разпределяне на средствата между 

структурните звена на МУ- София по Национална програма „Млади учени и пост 

докторанти“.  

 22. АС утвърждава хонорувани преподаватели към ЦЕОФС за зимния семестър на 

учебната  2018/ 2019 г. както следва: 

 За подготвителната учебна година на английски език: П. Александрова, М. Неделчев. 

 За групите , обучаващи се на английски език в Медицински факултет и във Факултет 

по Дентална медицина- по български език: 

 Р. Стоева, П. Аршинкова, П. Георгиева, Г. Иванова, П. Кънева, А. Белберова, И. 

Табакова, К. Георгиева, Д. Витанова, Л. Велкова, доц. К. Чаралозова, И. Райчинова, К. 

Тихова, В. Чалъмова, М. Митева, Н. Кръстева, Н. Куков. 

 Спорт: К. Герасимов, К. Добрев.  

 АС одобрява сключването на граждански договори за зимен семестър на учебната 

2018/ 2019 г. на посочените лица, тъй като учебния процес е започнал и реална 

преподавателска дейност се е осъществявала, осъществява се и ще се осъществява от същите 

лица. 

 23. Във връзка с Доклад № 282/ 13.11.2018 г. на ръководителя на ЦЕОФВС, 

ВЪЗЛАГА на Ректора на МУ-София да предприеме действия за изясняване на причините за 

непредставяне от  ръководителя на ЦЕОФВС на съществена информация за факти и 

документи, необходими за своевременно провеждане на процедурата за сключване на 

граждански договори с лицата започнали реална преподавателска дейност в ЦЕОФВС.  В 

случай, че действия на ръководителя на ЦЕОФВС се квалифицират като нарушения, да се 

предприемат действия за ангажиране на дисциплинарната й отговорност. 

 24. Удължава срока за работа на комисията по Заповед № РК 36-2546/ 25.10.2018 г. за 

преобразуване на ЦЕОФВС до 21.01.2019г., като разглеждането, гласуването и решението на 

АС по направените от комисията предложения, ще се извърши на следващо заседание на АС. 

 25. АС приема предложението на ФС на Медицински факултет и  на основание алинея 

(5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на Ръководителите на катедра 

 „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология“ и на Катедра по ортопедия и 

травматология и решение на Декански съвет  на МФ от 20.11.2018 г.  и разрешава да 

преминат на постоянни трудови договори следните асистенти, защитили дисертационен труд 

в срок: 

  Ас. д-р Н. Чилингирова, дм, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология, защитила дисертационен труд на 25.06.2018 г.; 

  Ас. д-р Ф. Абединов, дм, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна 

кардиология, защитил дисертационен труд на 20.09.2018 г.  

  Ас. д-р К. Патриков, дм, Катедра по ортопедия и травматология, защитил 

дисертационен труд на 26.09.2018 г.  

 26. АС приема предложението на ФС на Факултет по дентална медицина и  на 

основание алинея (5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на 

Ръководител на Катедра „Протетична дентална медицина и Решение на Декански съвет от 

25.10.2018 г. и разрешава да преминат на постоянни трудови договори следните асистенти, 

защитили дисертационен труд в срок: 

  Д-р С. Казакова,  защитила дисертация на 11.06.2018 г. 
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 Д-р М. Янкова, защитила дисертация на 11.10.2018 г. 

 27. АС реши всички необходими материали, химикали, реактиви, лекарствени и 

диагностични продукти и др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния международен научноизследователски 

проект, да се закупуват /възлагат отделно за всеки от трите проекта „Несидромна 

Краниосиностоза: Фенотип-генотипно проучване“, българо - американски проект 

„Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък“ и 

Европейски проект Рефреш „Европейска нощ на учените 2018-2019“ по програма Хоризонт 

2020 на ЕС без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно 

възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния 

проект. 

 28. АС разреши да се отпуснат средства за аулата на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ 

в размер на   25 183.20 лв. с ДДС за изграждане на Локална мрежа с оптичен кабел за аулата 

на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 29. АС реши: Допуска възможност за продължаване срока на трудовите договори на 

щатни хабилитирани преподаватели на МУ-София, за които са изчерпани възможностите за 

това по § 11 от „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за висшето образование 

(ЗВО), както и на които изтича или е изтекъл мандатът им като изборни ръководители на 

съответните звена на МУ-София, при условие, че са придобили право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст.  Същите ще имат и функционалните задължения на гост-

преподаватели. Продължаването срока на тези трудови договори се допуска еднократно, за 

срок до 1 /една/ година по мотивирано предложение на съответния Факултетен съвет и 

утвърждаването му от Академичния съвет на МУ-София. Решенията на Факултетния съвет и 

на Академичния съвет се вземат с тайно гласуване. Хабилитираните преподаватели, за които 

не е приложена тази процедура за продължаване срока на трудовите им договори, ще бъдат 

освободени от длъжност. 

 

 

 

 

       РЕКТОР: 

       ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


