РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
20.12.2016 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад №8007-59/27.09.2016 г.
на МОН в съответствие с междинните срокове от Планът за действие.
2. Приема следните промени и допълнения към Правилника за подготовка и провеждане
на учебната. 2016/ 2017 г.:
Към График на учебните занятия и изпитни сесии да се добави:
Нова т. 6.1.5. Поправителната сесия за студентите от VI к. завършващи семестриално по
специалност Медицина от 27.02.2017 г. до 10.03.2017 г.
Т. 6.2.4. / нова формулировка / - Деканите определят изпитните дати, а Катедрите
обезпечават изпитите на датите от първия до последния ден на изпитната сесия, независимо от
възникналите обективни причини.
Към Раздел VIII- Към текста за издаване на дубликат на студентска книжка да се
добави „такса за административна услуга в размер на 15 лв.“, определена от Академичния
съвет и включена в Заповед на Ректора.
Към т.5.3 Изпитните добавя се „семестриални“ комисии……
Към т.5.4 За всяка допълнителна добавя се „семестриална“изпитна дата...
Новоприетата т. 5.5 се променя както следва: Изпитните комисии за провеждане на
държавните изпити с повече от една дисциплина се състоят от не повече от 4 / четири /
хабилитирани лица и едно техническо лице.
Т. 5.5.2 се променя: За всяка допълнителна изпитна дата за държавен изпит на
изпитната комисия се заплаща както следва:
Т.5.5.2.1. За държавен изпит на български студент хабилитираните преподаватели от
изпитната комисия получават по 20 лв., а техническото лице – 5 лв.
5.5.2.2. За държавен изпит на чуждестранен студент хабилитираните преподаватели от
изпитната комисия получават по 25 лв., а техническото лице – 5 лв.
Отпада приетата с решение на АС от 21.09.2016 г. нова точка „Студентите могат да
отработят пропуснатите практически упражнения като заплащат такса от 15 лв. за академичен
час, от която сума на преподавателя се заплаща 9 лв.“
Да се коригира т. 22.4 както следва:
Студентите от специалност „Медицина“ приети през учебната 2014/15 г.
не могат да продължат в четвърти курс, с невзети изпити от I и II курс.
Студентите от специалност „Медицина“ приети през учебната 2015/16 г. не могат да
продължат в III курс с невзети изпити от I курс. Могат да запишат условно III курс с един
невзет изпит от II курс.
Нова точка в смисъл: Студентите от специалност „Медицина“ приети през учебната
2016/17 година, не могат да продължат в IV курс, докато не положат успешно всички изпити от
I и II курс. Могат да запишат условно III курс с един невзет изпит от II курс.
РАЗДЕЛ ІХ.
Да се допълни т. 3.2. – „ Приемът на чужди граждани от ЕС и ЕИП за студенти в МУСофия за обучение на английски език по специалностите медицина, дентална медицина и
фармация се извършва след успешно полагане на конкурсни изпити по биология и химия на
английски език.
Да се допълни към РАЗДЕЛ ІХ. –
Нова т.6.5. Прехвърляне на български и чуждестранни студенти от други Висши
Медицински училища в страната и чужбина се извършва до началото на учебната година.
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Нова т. 6.6 – Всички прехвърлени студенти от български или чуждестранни Висши
Медицински училища представят Академична справка при подаването на документите си за
прием в МУ- София.
Нова т. 6.7. Деканите/ Директорите на обучаващите звена в МУ- София са длъжни да
извършват насрещна проверка на представените Академични справки.
РАЗДЕЛ ХІ.
Към т. 7- да се добави нова т. 7.8.3. в смисъл- „ За дипломантите от специалност
Дентална медицина, останали с невзети държавни изпити след поправителната сесия, по
предложение на Декана на Факултет по дентална медицина може да бъде разрешена
допълнителна държавна изпитна сесия от 16.10.2017 г. до 17.11.2017 г.“
Да се промени т.9.3. Студентите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”
ОКС „Бакалавър” редовна форма на обучение във Факултета по обществено здраве (ФОЗ)
встъпват в преддипломен стаж след успешно положени семестриални изпити за трети курс /
летен семестър /.
В т.15 да се добави – Студентите от специалност медицина, незаверили преддипломния
стаж по здравословни или семейни причини, както и бременни, прекъсват за една учебна
година /период/ и имат право…….
Нова т.15.1. Студентите от специалност медицина незаверили преддипломен стаж,
прекъсват поради незаверен преддипломен стаж за една учебна година /период/ и се включват в
хода на преддипломния стаж на следващата учебна година, но не по-късно от три години след
семестриалната им заверка.
Да се допълни към Празници на МУ- София – „Дните, обявени за официална промоция
за връчване на дипломи да бъдат обявени за неучебни. /за ФОЗ и МК „Й. Филаретова“- София /.
3. Одобрява избора на Ас. д-р Георги Асенов Велев, дм за заемане на академичната
длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в
катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.
4. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Светослав Йорданов Тошев, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в
катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.
5. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Павлинка Ангелова Гатева, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Фармакология в катедра
по Фармакология и токсикология.
6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология”
в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
7. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология”
в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
8. Одобрява избора на Ас. д-р Иглика Петрова Станчева, 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
„Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.
9. Одобрява избора на Ас. д-р Станислав Христов Йорданов, дм за заемане на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
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специалност „Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на база УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ”.
10. Одобрява избора на Ас. д-р Руска Петрова Шумналиева, 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 „Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван
Рилски”.
11. Одобрява избора на Ас. д-р Десислава Райкова Калинова, 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
„Ревматология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
12. Одобрява избора на.Д-р Димитринка Събкова Митева 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 УМБАЛ „Александровска”.
13. Разрешава обявяването на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет- София както следва:
13.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За катедрата по педиатрия – един доцент в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна
специалност „Педиатрия” на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”.
- За катедрата по психиатрия и мед. психология – един доцент в област на висшето
образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и
научна специалност „Психиатрия” на база УМБАЛ „Александровска”.
- За катедрата по образна диагностика – един главен асистент на база УМБАЛ „Св.
Иван Рилски” и един асистент на база УМБАЛ „ Александровска“ в област на висшето
образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и
научна специалност „Образна диагностика” .
- За катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина –
двама главни асистенти в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” на
база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”.
- За катедрата по обща и оперативна хирургия – двама главни асистенти в област на
висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1
„Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” на база УМБАЛ „Александровска”.
- За катедрата по педиатрия – един главен асистент и двама асистенти в област на
висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1
„Медицина” и научна специалност „Педиатрия” на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”.
- За катедрата по вътрешни болести – един асистент в област на висшето образование
7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна
специалност „Кардиология” на база УМБАЛ „Александровска”.
- За катедрата по спешна медицина – двама асистенти в област на висшето
образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и
научна специалност „Кардиология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.
- За катедрата по физикална медицина и рехабилитация – трима асистенти в област
на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1
„Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” на база
УМБАЛ „Александровска”.
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- За катедрата по обща медицина – един асистент в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна
специалност „Обща медицина” на база УМБАЛ „Света Анна”.
- За клиничен център по белодробни болести – един асистент в област на висшето
образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и
научна специалност „Гръдна хирургия” на база СБАЛББ „Св. София” и трима асистенти в
област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1
„Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” на база СБАЛББ „Св. София”.
- За катедрата по психиатрия и мед. психология – двама асистенти в област на
висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1
„Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” на база УМБАЛ
„Александровска” и един асистент в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Медицинска
психология” на база МБАЛНП „Св. Наум”.
- За катедрата по медицинска микробиология – един асистент по микробиология.
13.2. ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВ. МИТЕВ“- ВРАЦА:
- Конкурс за ¼ място за асистент в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и
гинекология“ за Катедрата по „Медико- социални науки“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“Враца;
- Конкурс за ¼ място за асистент в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Дерматология в
медицинската козметика“ за Катедрата по „Медико- социални науки“ във Филиал „Проф.д-р Ив.
Митев“- Враца;
/ Конкурсите да се проведат чрез Медицински факултет /.
-Едно място за Доцент в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по „Медикосоциални науки“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
/ Конкурсът да се проведе чрез ФОЗ/.
14. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Доц. д-р Димитър Иванов Калайков, дм от Катедра по педиатрия, МФ на
основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
15. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Доц. д-р Петя Николова Купенова-Шербанова, дм от Катедра по физиология, МФ
като трудовият договор се изменя от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от
Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
16. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм от Катедра по физиология, МФ като трудовият
договор се изменя от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
17. Не се удължава за срок от една година след навършване на пенсионна възраст
трудовият договор на Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев, дм от Клиничен център по
ендокринология и геронтология, МФ.
18. Не се допуска до разглеждане и гласуване за удължаване на срока на трудовия
договор след навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Пенка Николова Георгиева, дм от
Клиничен център по белодробни болести, МФ.
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19. Избира Ректорът на МУ- София проф.д-р Виктор Златков, дм за Председател на
организационния комитет по подготовка и организиране на тържествата във връзка със 100годишния юбилей на Медицински университет – София.
20. Избира акад. проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн за Председател на Работна комисия за
подготовка и организация за честване на юбилея.
21. В срок до 30.12.2016 г. факултетите и другите структурни звена да представят
кандидатури на отговорни лица, които да се включат в работната комисия за подготовката и
организацията за честване на юбилея.
22. В срок до 31.01.2017 г. работната комисия да представи идеен проект за програма по
месеци.
23. Утвърждава „ Правила за реда и начина за разрешаване , изпълнение и отчитане на
командировките в чужбина“ със следните допълнения:
23.1. Командировката задължително да се съгласува с приемащата страна.
23.2. Не се разрешава съчетаване на командировка или специализация с частно
пътуване.
23.3. МУ- София задължително застрахова командированото лице с медицинска
застраховка за времето на командировката.
23.4. Фактическият престой в страните и времето на пътуването се отчитат по данни от
печатите и отметките в задграничния паспорт за излизане и влизане. При липсата на такива се
приемат данните от транспортния документ ( билет с бордни карти ).
24. Утвърждава „ Правила за публикуване на уебсайта на Медицински университет –
София“.
25 Академичният съвет утвърди Уведомително писмо № 5619/ 07.12.2016 г. до Каса
Колидж, Никозия, Република Кипър за прекратяване действието на договор от 05.12.2012 г. за
образователен франчайз в срок от един месец от получаването на настоящото писмо.
26. Академичният съвет утвърди Уведомително писмо № 5618/ 07.12.2016 г. до
„СТУДИУМ“ ООД С.р.л., гр. Рим, Италия, за прекратяване действието на договор от 30.09.2013
г. в срок от един месец от получаването на настоящото писмо.
27. Академичният съвет утвърди Уведомително писмо № 5617/ 07.12.2016 г. до
„Студимед“ ООД, гр. Кьолн, Германия за прекратяване действието на договор от 30.03.2016 г. в
срок от един месец от получаването на настоящото писмо.
28. АС възлага на Факултетите изготвяне и раздаване на Удостоверения / Сертификати /
на одобрените преподаватели за заемане на академични длъжности в МУ- София.
29. АС реши : Да се създаде в Ректората на МУ- София, считано от 01.01.2017 г. нов
сектор в ресора „МИПФ” - „Управление на договори по проектно финансиране” с численост –
6 бр., както следва:
- Ръководител сектор „Управление на договори по
проектно финансиране” – 1 бр.
- Отговорен счетоводител – 1 бр.
- Финансов контрольор – 1 бр.
- Експерт по ЗОП – 1 бр.
- Експерт – 1 бр.
- Юрист – 1 бр.
30. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма „Фармакология ( вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ по
професионално направление 7.1. Медицина, в област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, за нуждите на катедра „Фармакология и токсикология“ при Медицински факултетакредитация на български и на английски език.
31. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма „Белодробни болести“ по професионално направление 7.1. Медицина, в
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област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на клиничен център по
Белодробни болести при Медицински факултет- акредитация на български и на английски език.
32. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма „Патофизиология“, по професионално направление 7.1. Медицина, в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на катедра
„Патофизиология“ при Медицински факултет
33. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма „Физиология на животните и човека“ по професионално направление
7.1. Медицина, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на
Катедрата по физиология при Медицински факултет- акредитация на български и на английски
език.
34. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма по „ Ембриология“ по професионално направление 4.3 Биологически
науки от Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, за
нуждите на катедрата по Биология при Медицински факултет.
35. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма по „Имунология“ по професионално направление 4.3 Биологически науки
от Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите
на катедрата по Биология при Медицински факултет.
36. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма по „ Морфология“ по професионално направление 4.3 Биологически
науки от Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, за
катедрата по Биология при Медицински факултет.
37. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма по „Имунология“ по професионално направление 4.3 Биологически науки
от Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите
на катедра „Клинична лаборатория и клинична имунология“ при Медицински факултет.
38. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на
докторска програма „Фармакология ( вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ по
професионално направление 7.3. Фармация, в област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при
Фармацевтичен факултет - акредитация на български и на английски език.
39. Академичният съвет приема Докладите за изпълнение на задължителните препоръки
на Акредитационния съвет по предходните процедури.
40. Медицински факултет при МУ- София да заплати наложената от Министъра на
икономиката финансова корекция във връзка с адм.дело № 8863/ 2016 г. на ВАС.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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