Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МУ- СОФИЯ
от 25.07.2017 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Утвърждава „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2017/ 2018 г. със следните
промени и допълнения, постъпили от МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“Враца и ЦЕОФВС:
Начало на учебната 2017/ 2018 г. – 11.09.2017 г.
Зимен семестър от 11.09.2017 г. до 22.12.2017 г.
Зимен семестър-обучение на английски език за I курс- от 16.10.2017 г. до 31.01.2018 г.
Начало на зимен семестър за подготвителна учебна година в ЦЕОФВС – между
02.10.2017 г. и 16.10.2017 г.
Раздел І –
Т.1.1.1. Обучението на български език се провежда в между 20 до 32
групи в зависимост от броя на студентите и съгласно решение на Факултетния съвет на МФ…
т.2. Факултет по дентална медицина:
Т.2.1.2. Обучението на английски език за студентите по дентална медицина се
извършва в до 12 групи с не повече от 12 студента в група, съгласно решение на ФС на ФДМ.
Нова точка: 2.1.3. Упражненията са задължителни, при отсъствия се процедира
съгласно Раздел VІІІ.
4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
Да отпадне т.4.2.

Раздел III. ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ
Допълва се т.6.1.4…..и III-ти курс специалност „Медицинска сестра” и „Акушерка”Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца...
Нова т.6.1.6. Поправителната сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите
„медицинска сестра”, „акушерка” и „лекарски асистент” е от 02.07. до 06.07. 2018 г.;
Нова т.6.1.7. Допълнителната сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите
„медицинска сестра”, „акушерка” и „лекарски асистент” е от 09.07. до 13.07. 2018 г.
Нова т.6.1.8. Поправителната сесия за студентите от ІV курс, завършващи семестриално по
специалността „кинезитерапия” е през месец февруари 2018 г.

Т. 3.8 и т. 3.9 в Раздел V Текущ контрол – не се отнасят за ФОЗ.
Раздел VІІ.
Т.2 – да се добави - ........ сесии, удължени януарска и юнска сесии (за майки,
бременни, диспансерно болни, заболели по време на редовната сесия и т.н......) и
септемврийска поправителна сесия.
Нова точка 6.2. Не се разрешава в рамките на редовните и поправителната сесии
явяването на повече от един път на изпит за една дисциплина.
В т. 12 на Раздел VІІ текстът …“ студентски картон и катедрен журнал“… не се
отнасят за ФОЗ.
Нова т. 12.1. отнася се само за ФОЗ: „Катедрените журнали за лекциите и
упражненията да бъдат в електронен вариант. В края на семестрите да се разпечатват и
преподавателите да се подписват.“
Раздел VІІІ.
Т.3 – да отпадне текста-… на септемврийска или на допълнителни поправителни сесии..
Т.3.2. – да отпадне текста … или септемврийската и допълнителните поправителни
сесии …
Т.4 да приеме нов номер 3.3. тъй като смислово се отнася до начин на явяване на
„удължена сесия” за студентите в цикъла.

Т.6.да отпадне думата редовна и в текста да остане само „септемврийска поправителна
сесия“.
Т.7 и т.7.1. да имат нови номера т.2.4. и т.2.5. тъй като логично се отнасят към т.2 –
решаване на студентско положение при незаверени семестри/цикли.
Т.7. с нов текст – Студентите в МУ-София изпълняват всички задължения по
утвърдените учебни планове, по които се обучават.
Т.8.1. и т.8.2. – допълва се след думата отсъствия „по дадена дисциплина“…
Т.8.3. и 8.4. да се обединят – при повече от три отсъствия „по дадена дисциплина“ на
студент от учебни занятия, но не повече от 1/3 от хорариума, преподавателят чрез Ръководителя
на катедрата известява писмено Зам.Декана по Учебната дейност на съответния факултет. Въз
основа на писмена молба на студента Деканът предлага на Деканския съвет решаването на
студентското положение.
Нова точка: След разрешение от Деканския съвет студентите могат да отработват
пропуснатите практически упражнения като заплатят такса в размер на 15 лв. за академичен
час, от която сума на преподавателя се заплаща 9 лв.
Да се допълнят т. 10, т. 10.1 и т. 10.2 както следва:
10. Студентите от Факултета по обществено здраве (ФОЗ) по специалностите
„Акушерка", „Медицинска сестра", „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“, които са
направили до три дни отсъствия от клинична практика, могат да отработят отсъствията с
разрешение на Ръководителя на съответната катедра.
10.1. Студентите за ОКС "Бакалавър" по специалностите "Акушерка", "Медицинска
сестра", „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на ФОЗ, незаверили клинична практика в
съответното отделение, не могат да продължат практиката и прекъсват учебната година по
незаверен семестър.
10.2. На студентките, майки с деца до 6 годишна възраст от специалностите
„Акушерка", „Медицинска сестра", „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на Факултета по
обществено здраве, се разрешават отсъствия до 30% само от лекционния курс, тъй като
упражненията и клиничната практика са задължителни.
Т.12. Да отпадне, тъй като няма удължена поправителна сесия.
Нов текст: След поправителната сесия, по предложение на ръководство на съответния
факултет и със заповед на Ректора се обявява допълнителна сесия.
Т.14. Студентите, завършващи семестриално, които след септемврийската
поправителна сесия остават с неположени изпити, могат да се явят срещу заплащане на
допълнителни сесии / отпада „ до три неположени изпити“ /.
Т.18. Студентите, които не завършват семестриално, но са останали след
септемврийската поправителната сесия с неположени изпити имат право срещу заплащане да се
явят на допълнителни поправителни сесии.
Т.18.1 …не са положили успешно изпитите за курса в който са … / отпада и трите
изпита / „прекъсват по слаб успех” да се замени с „презаписват по слаб успех”.
Нов текст: Ръководството на съответния Факултет, Филиал или Колеж определя броя на
изпитите, с които студентите презаписват курса.
Към т. 19 и т. 21 се добавя нов текст: За студентите от ФФ и ФОЗ от втори курс или
следващ, с решение на съответния Факултетен съвет се определя броя на изпитите за условно
преминаване в по-горен курс.
Т.23.6. – да отпадне текста „приети през учебната 2016/2017 година”, а т.23.4 да
отпадне поради дублиране на текста.
Т.23.5.- да отпадне текста „те могат да запишат условно трети курс с един невзет
изпит от 2-ри курс“- противоречие с предходни точки в същия раздел т.19 и т.21.

Т.24. – да се коригира – Студентите, останали с повече от два................презаписват по
слаб успех същия курс през следващата учебна година, като посещават занятията по тези
дисциплини, за които не са взели изпитите.
Т. 24.2. Допълва се … , „лекарски асистент и кинезитерапия“
Т.26.- нов текст – Студентите имат право да прекъсват по време на следването си по:
здравословни причини, бременност и майчинство, семейни или социални и финансови причини.
Навсякъде в раздела „редовна поправителна септемврийска сесия“ да се замени с
„поправителна септемврийска сесия“
Раздел ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
СТУДЕНТИ- утвърждават се следните промени и допълнения в съответствие с препоръките в
Писмо № 0421-150/ 14.07.2017 г. на МОН в резултат от извършена проверка, като се
регламентират таксите за обучение на граждани от ЕС и ЕИП с оглед създаване на яснота върху
компонентите на събираните такси :
3. Приемане на граждани от страни членки на ЕС и ЕИП
3.1. Гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда
определени за българските граждани съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗВО чрез полагане на конкурсни
изпити по биология и химия на български език и класиране по бал. Обучението е само на
български език и класиране по:
- държавна поръчка - 900 лв.
- обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 от ЗВО за български граждани- 6790.50 лв.
Таксите за обучение са регламентирани в РМС № 240/27.04.2017 г. за уч. 2017/ 2018 г.
Таксите за прием на студенти за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 от ЗВО са
утвърдени от АС на 06.06.2017 г. и важат само за студентите, приети в първи курс на учебната
2017/ 2018 г.
3.2. Гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП, които кандидатстват в МУ-София за
обучение на английски език по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и
„Фармация” се приемат за обучение срещу заплащане при условията и по реда на чл. 21, ал. 2
от ЗВО, след полагане на приемни изпити по английски език, биология и химия на английски
език, и класиране в зависимост от свободния капацитет на съответното професионално
направление и специалност.
Таксата за обучение се определя с Решение на АС на МУ- София и се утвърждава с
ПМС или РМС за съответната учебна година. За уч. 2017/ 2018 г. таксата за специалностите
Медицина и Дентална медицина е 8000 евро и се формира както следва:
/ 693 лв. х 8.50 = 5890.50 лв. + 900 лв. = 6790. 50 лв. = 3471.93 евро / Фиксинг БНБ /
Такса за обучение на английски език –
8856, 14 лв. = 4528,07 евро / Фиксинг БНБ /
Общо: 8000 евро / 15646.64 лв. /
Таксата за специалност Фармация се определя както следва:
/ 693 лв. х 8.50 = 5890.50 лв. + 900 лв. = 6790. 50 лв. = 3471.93 евро / Фиксинг БНБ /
Такса за обучение на английски език –
4944. 48 лв. = 2528.07 евро / Фиксинг БНБ /
6000 евро / 11734.98 лв. /
Таксата се заплаща на два пъти в началото на всеки семестър като левова равностойност
на сумата в евро.
Курсовите разлики и банковите разходи са за сметка на студента.
Да отпаднат т. 3.2.1. и т. 3.3.
В Раздел X - допълва се текстът за ФОЗ както следва:
Нова т.4.3. Студентите по специалност „кинезитерапия” провеждат лятна учебна практика
след ІІ-ри, ІV-ти и VІ-ти семестър по 120 астрономически часа (или 20 работни дни).
Нова т.4.4. Незаверяването на лятна учебна практика по специалност „кинезитерапия” е
равносилно на незаверен летен семестър и произтичащите по смисъла на настоящия правилник
рестрикции.

В Раздел ХІ, в т.7.8. Държавни изпити на ФДМ:
7.8.1. Редовна сесия – 12 Март – 23 Април 2018 год.
7.8.2. Поправителна сесия – 24 Април –26 Май 2018 год.
7.8.3. Първа допълнителна сесия – 02 Юни – 07 Юни 2018 год.
7.8.4. Втора допълнителна сесия – 15 Октомври – 16 Ноември 2018 год.
Добавя се т.7.9: „Съгласно Решение на АС от 22.11.2016 г. преддипломния стаж на
студентите от ФДМ, обучавани на английски език се заплаща както следва:
7.9.1. Заплащане на ординаторите – средно месечно възнаграждение по 220 лв.
7.9.2. Заплащане на асистент – по 15 лв. на учебен час. Максималният брой часове, които
могат да бъдат заплатени на месец са 20 часа за асистент за всяка от 6-те катедри, участващи в
стажа.
7.9.3. Заплащане на хабилитирано лице – по 25 лв. на всеки хабилитиран, оценяващ
интегрирания пациент на стажанта. За всеки студент се заплаща общата сума от 150 лв., след
успешна заверка от всички хабилитирани лица.
Отпада т. 8.2. Студентите по Фармация, граждани на страни членки на Европейския
съюз могат да провеждат стажа в съответната страна на която са граждани, след утвърждаване
на учебни бази в съответната страна.
Променя се т.8.8. ….. най-малко Мн. Добър (4.50) по дисциплината, по която ще
изготвят дипломната си работа.
8.9. Държавни изпити за ФФ:
8.9.1.Редовна сесия
10.10.2017 г. – 17.11.2017 г.
8.9.2.Поправителна сесия
27.11.2017 г. – 13.12.2017 г.
8.9.2.1. Допълнителна поправителна сесия
09.01.2018 г. – 19.01.2018 г.
Допълва се т.9.3. както следва: ... „ и Лекарски асистент”.
Раздел XIV- нова точка в смисъл: Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца
координаторите на специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Трудотерапия“ и
„Лекарски асистент“ координират и организират провеждането на учебната практика и пред
дипломния стаж в базите за обучение, изработват графици за УПД, участват с ръководителите
на катедри в изработването на Индивидуалните възлагателни планове, които се утвърждават от
Директора на Филиала. Назначават се от Директора за срок от една година.
Раздел ХVІ
Към т. 1 Аудиторната заетост се допълва…,“ научно ръководство на докторанти80 учебни часа годишно за научно ръководство на докторанти, съобразно индивидуалния
учебен план за подготовка на докторант, в частта учебна дейност, също по години, редовен и
задочен докторант, независимо от броя на научните ръководители на докторанта“ …и обучение
на специализанти, както следва:. Научно ръководство – 40 уч. часа; Колоквиум – по 1 час на
изпитан специализант; Държавен изпит – по 8 часа за 2 дни (за всеки член на Държавната
изпитна комисия).
Т.6.2. да се коригира – При надхвърляне на задължителната аудиторна заетост, по
предложение на катедрата, Факултетния съвет може да избира хоноруван...
Променя се т. 8.5.4. в смисъл - 30 лв. на учебен час за проведено упражнение по
дисциплината „Български език“ за преподаватели на основен трудов договор в МУ- София;
Нова т. 8.5.4.1 –20 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплината „Спорт“ за
преподаватели на основен трудов договор в МУ- София;
Нова т. 8.5.4.2 - 15 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплините „Български
език“ и „Спорт“ за външни хонорувани преподаватели.

Т.16.2.3. променя се на 40 учебни часа за ръководство на дипломна работа за ФОЗ.
Към Раздел XVII СДО да се добави нова т. 15.4 в смисъл: „Обучението на
специализанти да бъде съобразено с индивидуалния учебен план за всеки и поотделно за всяка

календарна година, включващо теоретичното и индивидуалното обучение и изясняване на
казуси и задачи, възникнали по време на работа“.
Навсякъде да отпаднат текстовете: Договори за стипендианти на фирми, упълномощено
лице, платено обучение се замества с термина „обучение срещу заплащане“ по чл. 21, ал. 2 от
ЗВО.
Да се нанесат корекции по отношение срокове, години и нормативни документи.
2. Академичният съвет утвърждава учебни планове по специалности и професионални
направления за уч. 2017/ 2018 г. както следва:
- УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ – ОКС „МАГИСТЪР“
- УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ - ОКС „МАГИСТЪР“
- УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ“- ОКС „МАГИСТЪР“
- УЧЕБЕН ПЛАН
на СПЕЦИАЛНОСТ
„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН
МЕНИДЖМЪНТ“- ОКС „БАКАЛАВЪР” - РЕДОВНО И
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИE
УЧЕБЕН ПЛАН
на СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН
МЕНИДЖМЪНТ“ – ОКС „МАГИСТЪР“ – след ОКС „БАКАЛАВЪР“ И НА ОКС „МАГИСТЪР“
– УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ - "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” НА ОКС
„БАКАЛАВЪР” - РЕДОВНО И
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИE
- УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” НА ОКС
„МАГИСТЪР“ – СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ И НА ОКС „МАГИСТЪР“ –
- УЧЕБЕН ПЛАН НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ ”
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
„МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА” НА ОКС
„БАКАЛАВЪР”
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “АКУШЕРКА” НА ОКС „БАКАЛАВЪР”
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” НА ОКС „БАКАЛАВЪР”
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ” НА ОКС „БАКАЛАВЪР”
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
“МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
БАЛНЕОЛОГИЯ” НА ОКС „МАГИСТЪР” - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „КЛИНИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ” НА ОКС
„МАГИСТЪР” - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ” –
ОКС МАГИСТЪР, след ОКС „БАКАЛАВЪР”– редовно обучение;
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ ” –
ОКС „МАГИСТЪР“, след ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” - редовно обучение;
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
„МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА” – ОКС
„МАГИСТЪР“ след ОКС „БАКАЛАВЪР ”– редовно обучение ;
- УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
„МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА ” – ОКС
„МАГИСТЪР“ след ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ”- редовно обучение;
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВ. МИТЕВ“ – ВРАЦА
на ОКС
„БАКАЛАВЪР“, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „АКУШЕРКА“, „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“ и
„ТРУДОТЕРАПИЯ“;
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ на МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Ѝ. ФИЛАРЕТОВА“ – СОФИЯ на ОКС
„ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
- МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
- РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
- ЗЪБОТЕХНИК
- РЕХАБИЛИТАТОР
- ПОМОЩНИК- ФАРМАЦЕВТ
- ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
- МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА
- МАСАЖИСТ

3. Академичният съвет утвърди предложените промени в ПУДМУС, съгласно
направените препоръки в Одитен доклад на МОН от 10.10.2016 г. както следва:
3.1.Точно посочване в ПУДМУС на основните звена на Университета, като от тях е
изключен Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца, съобразно чл.25, ал.2 от ЗВО.
3.2. Корекция на чл. 32 и чл. 76 от ПУДМУС, относно забраната за избор за трети
последователен мандат на една и съща длъжност: Ректор, Декан, Директор на Филиал, Колеж и
Департамент.
3.3. Допълване в текста на чл. 45, ал. 1 от ПУДМУС, че състава на Контролния съвет
включва и представител на Студентски съвет.
4. АС създава Комисия с Председател проф. Валентина Петкова – Димитрова- Зам.
Ректор по наука и акредитация- от ФФ , гл. юрисконсулт на МУ- София- Мариела Гинзерова,
допълнена с представители от МФ, ФДМ и ФОЗ по предложение на Деканите на съответните
факултети, която да обобщи всички постъпили предложения за промени в ПУДМУС и изготви
актуализиран Правилник за обсъждането му от АС и ОС на МУ- София.
5. Одобрява избора на Доц. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дбн за заемане
на академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 4. „Природни науки,
математика и информатика”, по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и
научната специалност „Биохимия” в катедра по медицинска химия и биохимия.
6. Одобрява избора на Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн за заемане на
академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология”
в катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“.
7. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, 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 „Неврология”
в катедра по неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“.
8. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Румяна Николова Кузманова, 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 „Неврология”
в катедра по неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“.
9. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, 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 „Неврология”
в катедра по неврология на база УМБАЛ „Александровска“.
10. Одобрява избора на Ас. д-р Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база МБАЛНП „Св. Наум“.
11. Одобрява избора на Ас. д-р Милка Иванова Дикова, 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 „Педиатрия”
в катедра по педиатрия на база СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“.
12. Одобрява избора на Ас. д-р Иво Николаев Сираков, двм за заемане на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 7.„Здравеопазване
и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност
„Микробиология” в катедра по медицинска микробиология.
13. Да се одобри избора на Ас. д-р Николай Златков Кълвачев, дм за заемане на
академичната Одобрява длъжност „главен асистент” в област на висшето образование
7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Микробиология” в катедра по медицинска микробиология.

14. Одобрява избора на Д-р Моника Иванова Шумкова за заемане на академичната
длъжност „асистент” 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“.
15. Одобрява избора на Д-р Ваня Маринова Грозева 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
по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
16. Одобрява избора на Д-р Калина Николаева Колева за заемане на академичната
длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл.
фармакотерапия и химиотерапия)” в катедра по фармакология и токсикология.
17. Одобрява избора на Д-р Ангел Николаев Арабаджиев за заемане на академичната
длъжност „асистент” 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“.
18. Одобрява избора на Д-р Мохамед-Набил Мохамед Юсеф Хаят Неко за заемане на
академичната длъжност „асистент” 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“.
19. Одобрява избора на Д-р Михаела Сашова Димитрова-Младенова 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 СБАЛББ „Проф. Иван Митев“.
20. Одобрява избора на д-р Александър Бойчев Бончев за заемане на академичната
длъжност „асистент“ в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медициназа нуждите на Катедра „Консервативно
зъболечение“при ФДМ.
21. Одобрява избора на д-р Виолета Димитрова Доганджийска ,доктор за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност
„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение“ при
ФДМ.
22. Одобрява избора на доц. Николай Ангелов Попов, дм за заемане на академичната
длъжност „професор“ 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 нуждите на Катедрата по
икономика на здравеопазването.
23. Одобрява избора на доц. Антония Йорданова Янакиева, дм за заемане на
академичната длъжност „професор“ 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 нуждите на Катедрата по оценка
на здравните технологии.
24. Одобрява избора на д-р Даниела Михайлова Гавраилова, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност Вътрешни болести за
нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.
25. Одобрява избора на гл. ас.Тодор Георгиев Кундуржиев, дм за заемане на
академичната длъжност „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 нуждите на Катедрата по
трудова медицина към ФОЗ.
26. Одобрява избора на ас.Анна Михайлова Маринова, дм за заемане на академичната
длъжност „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 нуждите на Катедрата по
Медико-социални науки на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца.
27. Одобрява избора на д-р Мая Григориевна Ляпина, дм за заемане на академичната
длъжност „доцент“ в Област на Висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена /вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и др. /“ за нуждите на Медицински колеж „Й.
Филаретова“ – София.
28. Одобрява избора на ас Никола Руменов Георгиев, дм за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ 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 нуждите на Катедрата по
Медицинска педагогика към ФОЗ.
29. Одобрява избора на Надежда Стаменова Рашева за заемане на неакадемичната
длъжност „преподавател“ по практика в специалност „Трудотерапия“ за нуждите на Катедрата
по Медико-социални науки на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца.
30. Академичния съвет разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани
лица в МУ- София както следва:
30.1. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Две места за „асистент“ в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на преподаването в Катедра
„Консервативно зъболечение“при ФДМ;
30.2.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Две места за „асистент“ 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 нуждите на Катедрата по оценка
на здравните технологии.
- Едно място за „преподавател“ по практика за преподаването в специалност
„Акушерка“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи.
- Едно място на 0,5 длъжност за „преподавател“ по клинична практика в учебната
дисциплина „Спешна помощ“ за студенти от специалност „лекарски асистент“ на ОКС
Бакалавър.
31. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 17.01.2018 г. /за втори път / на проф. д-р Снежанка Запринова
Топалова- Пиринска от Катедрата по Консервативно зъболечение към ФДМ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
32. АС разрешава удължаване на кандидат-студентската кампания за прием на студенти
по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Трудотерапия“
във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца от 03.08.2017 г. до 03.09.2017 г.
33. АС разрешава намаляване времетраенето на кандидат-студентските изпити по
биология и химия за прием на студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и
Фармация от уч. 2018/ 2019 г. от 5 астрономически часа на 4 астрономически часа.
34. АС задължава Председателите на Комисиите за проверка и оценка на писмените
работи по биология и химия да изготвят и предоставят до началото на учебната година
актуализирани Програми, Конспекти и Сборник със задачи по химия, съобразени с промяната
на времетраенето на изпитите по биология и химия.

35. АС приема Доклад за промяна на капацитета на специалност от регулираните
професии „Медицина“ на ОКС „Магистър“ по професионално направление 7.1. Медицина в
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на Медицински факултет при
Медицински университет- София от 3300 на 3700 души.
36. АС приема предложението на ФС на Медицински факултет и променя името на
„Катедра по сърдечно-съдова хирургия“ на „Катедра по сърдечно-съдова хирургия и
инвазивна кардиология“.
37. АС възлага на Ректора на МУ- София да съгласува с членовете на Разширения
ректорски съвет възможностите за спешното преместване на Катедрата по хигиена, медицинска
екология и хранене, в съответствие с предупредително писмо от МЗ.
38. АС подкрепя Ректора на МУ- София за сключване на договор за наем при
необходимост и при липсата на други възможности за решаване на възникналия проблем
свързан с преместването на Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене.

РЕКТОР:
Проф.д-р В. Златков, дм

