Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 21.02.2017 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Насрочва Общо събрание на Медицински университет- София на 28.03.2017 г. от
14.00 часа в Киносалона на ВМА при следния Дневен ред:
1.
Отчет на Ректорското ръководство от встъпването в длъжност Ректор на МУСофия до настоящото Общо събрание.
2.
Приемане и утвърждаване на предложения за промени в Правилника за
устройство и дейността на Медицински университет – София.
3.
Приемане и утвърждаване на предложения за промени в Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени
/ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

и заемане на академични длъжности

2. АС утвърждава следния прием на студенти и докторанти за учебната 2017/ 2018 г.:
А./ ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ:
7.1 Медицина
180 д. и 10 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.2 Дентална Медицина 120 д. и 2 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.3 Фармация
120 д. и 4 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.4 Обществено здраве :
Специалност „Обществено здраве и Здравен мениджмънт“:
ОКС Бакалавър:
- 20 д. редовно обучение и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
- 40 д. задочно обучение
ОКС Магистър / след бакалавър /– 127 д. задочно обучение
Специалност „Управление на здравните грижи“:
ОКС Бакалавър- 20 д.редовно обучение и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
- 40 д. задочно обучение
ОКС Магистър /след бакалавър / – 80 д. задочно обучение
Специалност Кинезитерапия
ОКС Бакалавър – 16 д. редовно обучение и
5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.5 „Здравни грижи”: ОКС Бакалавър:
Във Факултет по Обществено здраве:
Медицинска сестра –
160 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Акушерка 50 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Лекарски асистент 20 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:
Медицинска сестра –
85 д
Акушерка 30 д.
Трудотерапия30 д.
Лекарски асистент 30 д.
ОКС Магистър /след бакалавър / по направление „Здравни грижи”– 59 д. задочно
обучение – за ФОЗ и Филиал – Враца.
7.5 „Здравни грижи”: ОКС Професионален бакалавър
Медицински лаборант
45 д.
Рентгенов лаборант
40 д.
Зъботехник
45 д.
Рехабилитатор
35 д.
Помощник фармацевт
40 д.
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Инспектор по обществено здраве
Масажист / с увредено зрение /
Медицинска козметика
Медико-социални грижи
Б. / ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ:
Общ брой докторантури:
- редовна форма на обучение- задочна форма на обучение –
Разпределение по Факултети:
Медицински факултет:
От тях:
редовни –
задочни –
Факултет по Дентална медицина –
От тях:
редовни -

26 д.
5 д.
20 д.
13 д.
77 бр., от които:
52 бр.;
25 бр.;
50 бр.
34 бр.
16 бр.
2 бр.
2 бр.

Фармацевтичен факултет:
11 бр.
От тях:
редовни –10 бр.
задочни - 1 бр.
Факултет по обществено здраве: 14 бр.
От тях:
редовни - 6 бр.
задочни8 бр.
3. АС утвърждава размера на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и
докторанти в Медицински университет – София за учебната 2017/ 2018 г. както следва:

Такси за български студенти:
А./ Такса за кандидат- студентски изпит – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ изпит / за два изпита – 100 лв. /
Б./ Годишни такси за обучение на ОКС Магистър:
Медицина, Дентална медицина и Фармация: 900 лв.
За ОКС Магистър /след бакалавър/ в професионално направление „Обществено
здраве“:
- задочно обучение 800 лв.
За ОКС Магистър /след бакалавър/ в професионално направление „Здравни грижи“:
/ За ФОЗ /
- задочно обучение 800 лв.
/ За Филиал – Враца/-задочно обучение 700 лв.
В./ Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър:
- Професионално направление Здравни грижи – 700 лв.
- Професионално направление Обществено здраве:
- редовно обучение 700 лв.
- задочно обучение 350 лв.
Г./ Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър:
Професионално направление Здравни грижи – 700 лв.
Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и ЕИП:
А./ Такси за обучение на ОКС Магистър:
Медицина:
на български език
7000 евро
на английски език
8000 евро
Дентална медицина: на български език
7000 евро
на английски език
8000 евро
Фармация:
на български език
5000 евро
на английски език
6000 евро.
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Обществено здраве на ОКС Магистър / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:
- на български език
3000 евро;
- на английски език
4000 евро
Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър:
- професионално направление Обществено здраве - редовно и задочно обучение
- български език
3000 евро
- английски език
4000 евро
- в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение
- български език
3000 евро
- английски език
4000 евро
В./ Такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър в професионално
направление Здравни грижи:
- български език
3000 евро.
- английски език
4000 евро
Годишни такси за обучение на Докторанти:
А./ Български докторанти
по Медицина, Дентална медицина, Фармация и
Обществено здраве :
- редовно обучение – 900 лв.
- задочно обучение – 450 лв;
Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина:
На български език – редовно обучение - 7000 евро
- задочно обучение - 4500 евро
На английски език -редовно обучение - 8000 евро
- задочно обучение - 5500 евро
В./ Чуждестранни докторанти по Дентална медицина и Фармация :
На български език и на английски език:
- редовно обучение - 8000 евро,
- задочно обучение - 4500 евро.
Г. / Чуждестранни докторанти по направление Обществено здраве
На български език – задочно обучение - 3000 евро
На английски език - задочно обучение - 4000 евро
Годишни такси за езиков курс в ЦЕОФВС:
- на български език- 3700 евро;
- на английски език- 4800 евро.
4. Одобрява избора на Доц. д-р Добрин Николов Константинов, дм за заемане на
академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия”
в катедра по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ”.
5. Одобрява избора на Д-р Весела Иванова Тодорова, 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 „Патологоанатомия и
цитопатология” в катедра по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска”.
6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Мила Любомирова Цанкова, 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
„Нефрология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска.
7. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Атанас Иванов Кундуржиев, 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
„Нефрология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
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8. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Рая Стефанова Иванова, 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
„Кардиология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска”.
9. Одобрява избора на гл. ас. д-р Димитър Тодоров Йовчев, доктор за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност
„Дентална образна диагностика“ в Катедрата по Образна и орална диагностика на ФДМ.
10. Одобрява избора на гл. ас. д-р Ангела Здравкова Гусийска, доктор за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност
Терапевтична стоматология към Катедра „Консервативно зъболечение на ФДМ;
11. Одобрява избора на гл. ас. д-р Емилия Гошова Карова, доктор за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност
Терапевтична стоматология към Катедра „Консервативно зъболечение на ФДМ.
12. Одобрява избора на Кремена Димитрова Иванова 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“ в Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ.
13. Разрешава обявяването на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица както
следва:
А./ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести – един асистент на база УМБАЛ
„Александровска“;
- За Катедра по вътрешни болести – един асистент на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедра по Медицинска микробиология– двама главни асистенти;
- За Катедра по педиатрия – един главен асистент на база СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и
един асистент на база СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“;
- За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“, един главен асистент и двама асистенти на база УМБАЛ
„Александровска“ и един асистент на база УМБАЛ „Св. Екатерина“;
- За Катедра по педиатрия – един доцент по педиатрия на база Клиника по детска
онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, като конкурса се обяви в обща
обява заедно с този, който се преобявява.
Б./ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Едно място за „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност „Детска
стоматология” за нуждите на Катедрата по Детска дентална медицина.
- Две места за „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност
„Ортопедична стоматология” за нуждите на Катедрата по „Протетична дентална медицина”.
В./ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
За нуждите на катедрата по здравни грижи:
- Едно място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност Ортопедия и
травматология, за преподаването в специалности Лекарски асистент и Кинезитерапия.
- Две места по 0,5 длъжност „преподавател” за преподаването по клинична практика
в специалност „Медицинска сестра”.
За нуждите на катедрата по кинезитерапия:
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Две места за „гл. асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, 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
- Едно място за „гл.асистент” в област на висше образование 7.„Здравеопазване и
спорт”, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
За нуждите на МК „Йорданка Филаретова”
- Едно място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност Клинична
лаборатория.
14. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 26.03.2017 г. /за втори път/ на Проф. д-р Янина Георгиева СлавоваМаринова, дм от Клиничен център по белодробни болести, 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, считано от 28.03.2017 г. /за втори път / на Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм от
Катедра по неврология, МФ 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, считано от 25.02.2017 г. /за първи път / на Доц. д-р Мая Иванова Тафраджийска,
дм от Клиничен център по белодробни болести, 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. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 26.05.2017 г./за първи път / на Доц. д-р Мария Колева ТодороваБогданова, дм от Катедра по патофизиология, 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
18. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 09.04.2017 г. /за първи път / на Доц. д-р Тодор Симеонов Широв, дм от
катедра по УНГ, 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
19. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 23.04.2017 г./за трети път / на Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм
от Катедра по Психиатрия и медицинска психология, МФ на основание чл.119 от Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
20. АС утвърждава дата за честване на 100- годишния юбилей на Медицински
университет – София – 08.11.2017 г. в Зала № 1 на НДК.
21. В срок до 07.03.2017 г. работната комисия, избрана за подготовката на тържествата
по честването на 100-год. юбилей да изготви и представи за обсъждане и утвърждаване от
Академичния съвет подробен план на всички предвидени мероприятия.
22. АС приема предложения „Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад
№8007-59/ 27.09.2016 г.“ на МОН в съответствие с действащите срокове, отговорните лица и
по отношение на крайният срок от Планът за действие.
23. АС приема „Отчет за предприетите мерки за изпълнение на Плана за действие по
препоръки в Извлечение от констативен протокол, изготвен от комисия от МОН по проверка по
Заповед № РД09-1512 от 06.10.2016 г., изменена със Заповед № РД09-1553 от 12.10.2016 г. и
Заповед № РД09-1558 от 12.10.2016 г., извършена в периода 10-21.10.2016 г. в Медицински
университет – София“.
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24. АС приема Доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма
„Фармакокинетика и фармацевтична регулация“ по професионално направление
7.3 Фармация, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на
Катедра „Организация и икономика на фармацията“ при Фармацевтичен факултетакредитация на български и на английски език.
25. АС приема Доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ по професионално направление 7.3
Фармация, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на Катедра
„Технология на лекарствените средства с биофармация“ -акредитация на български и на
английски език.
26. АС приема Докладите за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от
предходните процедури.
27. АС разрешава увеличение на основните работни заплати на преподавателите от
собствени приходи по бюджета на Медицински факултет в размер средно с 15 %, считано от
01.04.2017 г. Във връзка с това се допълват Вътрешните правила за работната заплата на
Медицински факултет, считано от 01.04.2017 г. със следните текстове:

Деканът и Главният счетоводител на Медицински факултет като разпоредители
със собствения бюджет на факултета се задължават ежегодно при разработване и
изпълнението му приоритетно съгласно Закона за бюджета да осигуряват за сметка на
собствените приходи средствата за работни заплати на преподавателите и персонала.

Ръководството на факултета да не поема ангажименти за разходи и задължения
за разходи в повече от наличните средства и възможности по бюджета на Медицински
факултет с оглед гарантиране на достигнатото ниво на работни заплати.

Отпада текста на чл. 8, ал. 9 / гласуван на ФС от 19.01.2017 г. /
28. Във връзка със заявен интерес от фирма „Студиум” ООД за прием и обучение на
кандидати от Италия в Медицински университет – София по специалностите „медицина” и
„дентална медицина” за уч. 2016/2017 г., АС подкрепя становището на Ректора проф. В
Златков, че Медицински университет – София не би могъл да извърши допълнителен прием
на студенти за учебната 2016/2017 г. поради надвишен капацитет, заплатени глоби и започнал
летен семестър. Кандидатите от Италия следва да влязат в регулярният прием на студенти от
уч. 2017/ 2018 г. за обучение на територията на МУ- София.
29. АС реши да бъде прекратен трудовият договор на доц. д-р Екатерина Стоянова
Ботева по препоръка на членовете на Деканския съвет на Факултет по дентална медицина,
поради това, че тя няма придобита специалност за лица с професионална квалификация
„Лекар по дентална медицина“, която е необходима за преподавателската дейност във ФДМ.
Доц. Екатерина Ботева е получавала без основание допълнително възнаграждение за
специалност.
30. АС утвърждава промени в Правилник за устройството и дейността на Център по
компетентност за „Здравни анализи“ във връзка с промените във финансирането на
дейностите в МУ- София.
31. АС допълва т. 51 от Решение на АС от 14.06.2016 г. относно Оперативна
програма
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална
образователна инфраструктура“, по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ с индикативен бюджет от 3 000 000, 00 лв.
както следва:
За КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
представляващ поземлен имот с
идентификатор. 12259.1027.118, УПИ VIII, кв. 13 по плана на гр. Враца, целия с площ 19018
кв.м. с построени в него:
1. Сграда с идентификатор 12259.1027.118.1. със застроена площ от 254,00 кв. м., на два етажа,
с масивна конструкция, построена през 1973 г., с предназначение - сграда за образование;
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2. Сграда с идентификатор 12259.1027.118.2. със застроена площ от 93 кв. м., на един етаж с
масивна конструкция, построена през 1973 г., с предназначение - сграда за образование;
3. Сграда с идентификатор 12259.1027.118.3, със застроена площ 39 кв. м., на един етаж, с
масивна конструкция, с предназначение - постройка с допълващо застрояване;
4. Сграда с идентификатор 12259.1027.118.4. със застроена площ от 945.00 кв.м., на три
етажа, с монолитна конструкция, с един подземен етаж със застроена площ 315 кв.м., построена през
1967 г,, с предназначение – сграда за образование;
5. Сграда е идентификатор 12259.1027.11 8.5, със застроена площ от 241 кв. м.. на един етаж, с
монолитна конструкция, построена през 1967 г. с предназначение - сграда за спорт, физкултурен
салон, с административен адрес : гр. Враца, зона – Трета, ж.к. „Източна промишлена зона“, бул.
„Втори юни“ № 179, предоставен с Решение на общински съвет Враца и сключен договор за
безвъзмездно и безсрочно управление на Медицински университет – София с Община Враца към
проектното предложение трябва да бъде приложено Решение на академичния съвет, чрез което
да се поеме ангажимент от Академичен съвет на МУ-София, че предназначението на КОМПЛЕКС
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, обект на инвестицията по проект за създаване на „Подходяща и рентабилна
инфраструктура за МУ-София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев"-гр.Враца'', няма да бъде
променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейността на проекта. ОБЩИНА
ВРАЦА е предоставила целия комплекс за образование на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
за нуждите на Филиал „ Проф. д-р Иван Митев"-гр.Враца с Договор №Д-19/ 09.04.2014 г. за
безвъзмездно и безсрочно управление на имота, подробно описан по-горе.
32. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ поема ангажимент :
32.1. Да не променя предназначението на сградите, предмет на инвестицията по проект

„Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ на МУ- София, Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца,
състоящ се от пет сгради и дворно място“ за период не по-малък от 5/пет/ години от датата на
приключване на дейностите по проекта.
32.2. Филиал „ Проф. д-р Иван Митев"-гр.Враца да не бъде закрит за период не по-малък от 5
години след приключване на дейностите на проекта;
32.3. Приемът по приоритетно направление „Здравни грижи“ няма да бъде прекратен за
период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите на проекта;
32.4. С изпълнението на дейностите, включени в подаденото проектно предложение, ще се
постигне цялостна модернизация на висшето училище по приоритетно направление „Здравни
грижи“.
32.5. Финансираната в рамките на проекта инфраструктура ще се ползва само за нестопанска
дейност .
33. АС прие за сведение предоставената информация за проведени срещи на Ректора проф.
д-р В. Златков с Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков и със Зам. Министъра
на здравеопазването доц. Атанас Кундуржиев.
34. АС одобри предприетите съвместни действия на Ректорите на Медицинските университети
по обжалване в съда на ПМС №8/ 13.01.2017г. в частта му по § 1 на ПМС № 162/2001 г. относно
изменение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението за един студент.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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