РЕШЕНИЯ
от заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София
от 25.04.2017 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Утвърждава правила, такси и срок за прием на документи на чужди граждани за
студенти в Медицински университет – София за учебната 2017/ 2018 г. както следва:
1. Прием на документи на чужди граждани от ЕС и ЕИП :
от 01.06.2017 г. до 18.08.2017 г.
Извършва се от служителите на Отдел Учебен, МУ-Ректорат.
2. Провеждане на подготвителни курсове по биология и химия на английски език:
от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г. ;
3. Комбиниран изпит по английски език, биология и химия:
3.1. На 26.08.2017 г. / събота /. Обявяване на резултатите– 30.08.2017 г.
3.2. На 09.09.2017 г. / събота / - за кандидати, които допълнително са подали
документи
3.3. Обявяване на резултатите - 11.09.2017 г.
3.4. Обявяване на класиране - 12.09.2017 г.
Комбинираният изпит се състои от следните компоненти:
- английски език – текст с научна насоченост /1-1,5 стр./ с 10 възможни отговора,
като целта е кандидатът да владее умението четене с разбиране. Продължителност 30 мин.;
- изпит по биология на английски език ( 15 тестови въпроса ).
Продължителност 45 мин.
- изпит по химия на английски език ( 15 тестови въпроса ). Продължителност 45
мин.
Общото времетраене на изпита е 2 астрономически часа.
Забележка: При положение, че не е положен успешно един или два от компонентите
на изпита – целият изпит се счита за неположен.
4. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на английски език по
специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 16.10.2017 г.
5. Чужди граждани, които кандидатстват за специалностите в Медицински колеж
„Й.Филаретова”- София и владеят писмено и говоримо български език, полагат комбиниран
изпит по български език и устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване
на здравни грижи на нуждаещите се” на 09.09.2017 г. Начало на учебната година –
11.09.2017 г.
6. Кандидатите, останали с неуспешно положени изпити от двете дати или
некласирани, при проявено желание от тяхна страна, се записват за подготвителна учебна
година в ЦЕОФВС на английски или на български език.
7. Прием на документи на чужди граждани от трети страни / страни извън ЕС и ЕИП /:
От 01.06.2017 г. до 30.09.2017 г. както следва:
7.1. Кандидатите, които желаят да започнат обучението си от първи курс и са
получили Виза тип D до 18.08.2017 г., се включват в курса по биология и химия на
английски език и полагат комбинирания изпит на определените дати.
7.2. Кандидатите, подали документи след 01.09.2017 г., след получаване на
Удостоверение от МОН и извадена Виза тип D, се записват за подготвителна учебна година
в ЦЕОФВС на английски или на български език в зависимост от желанието им.
8. Правила за прехвърляне на чуждестранни студенти в МУ- София от друг
Медицински ВУЗ в страната или чужбина:
8.1. Подават се документи и Академични справки в Отдел Учебен – до 18.08.2017 г.
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8.2. Всички получени документи и академични справки се изпращат с придружително
писмо и опис до Деканите на Факултети за становище и определяне на курс.
8.3. При положително становище от Декана:
- При прехвърляне от Медицински университет в страната с редовни студентски
права, се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс
до началото на учебната година.
- При прехвърляне от Медицински университет в страната, но със загубени
студентски права, кандидатите се записват за участие в комбинирания изпит на 26.08.2017 г.
или на 09.09.2017 г.
- При прехвърляне от Медицински университет в чужбина, се записват за участие в
комбинирания изпит на 26.08.2017 г. или на 09.09.2017 г. / При желание се включват в
организирания курс по биология и химия /.
8.4. След успешно положен комбиниран изпит се издава заповед за записване в
определения от Декана на съответния факултет курс до началото на учебната година.
9. Правила за прехвърляне на български студенти от Медицински ВУЗ в
страната или чужбина:
9.1. При прехвърляне от Медицински университет в страната:
- подават се документи и Академични справки в Отдел Учебен –до 18.08.2017 г.
- всички получени документи и академични справки се изпращат с придружително
писмо и опис до Деканите на Факултети за становище и определяне на курс.
- при положително становище от Декана, се издава Заповед за записване на студента в
определения курс.
- студентите, които се обучават по държавна поръчка са задължени в двуседмичен
срок да представят в Учебен отдел на Ректората заповед за отписване от ВУЗ-а, в който са се
обучавали.
9.2. При прехвърляне от Медицински ВУЗ в чужбина:
- студентите полагат задължително конкурсни изпити по биология и химия в
годината, в която кандидатстват за записване в МУ- София и заплащат таксата, определена
за платена форма на обучение.
Забележка: Не се приемат документи за прехвърляне и не се прехвърлят
студенти след началото на учебната година.
10. АС утвърждава следните такси:
10.1. Такса за подаване на документи – 70 лв.
10.2. Такса за учебно помагало по биология и химия на английски език –10 лв.
10.3. Такса за курс по биология и химия на английски език – 600 лв.
10.4. Заплащане на преподавателите, които провеждат занятията:
- 70 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирано лице.
- 45 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирано лице.
10.5. Такса за комбиниран изпит по английски език, биология и химия –400 лева.
10.6. Заплащане на преподавателите, които провеждат комбинирания изпит- по 15 лв.
на изпитан кандидат- студент на всеки член от комисията.
II. АС реши : Ректорът на МУ- София няма да подписва договори с фирми за
набиране на студенти за учебната 2017/ 2018 г.
III. Академичният съвет упълномощава Ректорът проф. д-р Виктор Златков да
изпрати запитване към МОН относно преназначаването на преподавателска длъжност на
асистентите, чиито срочни договори приключват и прилагането на чл.48, ал.2 от ЗВО в
случая, с цел преодоляване на недостига на асистенти в МУ- София.
IV. Одобрява избора на Д-р Георги Петров Георгиев, 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 „Ортопедия и
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травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна –
ИСУЛ”.
V. Одобрява избора на.Ас. д-р Дора Маринова Маринова, 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 „Белодробни болести” в клиничен център по белодробни болести на база
СБАЛББ „Св. София”.
VI. Одобрява избора на.Д-р Ангел Димчев Дандов, 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 „Анатомия,
хистология и цитология” в катедра по анатомия, хистология и ембриология.
VII.Одобрява избора на Ас. д-р Тодор Мирославов Попов, дм 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”.
VIII. Одобрява избора на Д-р Сесил Еролова Кедикова-Андреева, дм за заемане на
академичната длъжност „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”.
IX. Одобрява избора на Д-р Констанца Красимирова Нейкова за заемане на
академичната длъжност „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”.
X. Одобрява избора на Д-р Ирина Цветанова Стефанова, дм за заемане на
академичната длъжност „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 УМБАЛНП „Св. Наум”.
XI. Одобрява избора на Д-р Соня Стефкова Драгнева, дм 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”.
XII. Одобрява избора на Д-р Цветелина Димитрова Маринова-Георгиева, дм
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”.
XIII. Одобрява избора на Д-р Стефка Николаева Николова за заемане на
академичната длъжност „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 „Александровска”.
XIV. Одобрява избора на Д-р Ваня Калева Костова заемане на академичната
длъжност „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
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“.
XV. Одобрява избора на Д-р Айча Мехмедова Заралиева за заемане на академичната
длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия,
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курортология и рехабилитация” в катедра по Физикална медицина и рехабилитация на база
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.
XVI. Одобрява избора на д-р Ирина Калинова Ценова за заемане на академичната
длъжност „асистент“ в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична
стоматология“ за нуждите на Катедра по Консервативно зъболечение.
XVII. Одобрява избора на д-р Бисер Борисов Стоичков 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 „Хирургична
стоматология“ за нуждите на Катедрата Орално и лицево-челюстна хирургия.
XVIII. Одобрява избора на д-р Жермен Борисова Инджова 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 „Хирургична стоматология“ за нуждите на Катедрата Орално и лицевочелюстна хирургия.
XIX. Одобрява избора на Христина Николова Георгиева
за заемане на
неакадемичната длъжност „преподавател“ по практика в специалност „Медицинска сестра“
за нуждите на Катедра по здравни грижи на ФОЗ.
XX. Одобрява избора на Здравка Димитрова Вълчева за заемане на едно място на
0,5 длъжност за неакадемичната длъжност „преподавател“ по клинична практика в
отделение по Вътрешни болести в специалност „Медицинска сестра“ за нуждите на Катедра
по здравни грижи на ФОЗ.
XXI. Одобрява избора на Ана Петрова Милушева за заемане на едно място на 0,5
длъжност за неакадемичната длъжност „преподавател“ по клинична практика в отделение
по Хирургия в специалност „Медицинска сестра“ за нуждите на Катедра по здравни грижи
на ФОЗ.
XXII. Разрешава обявяването на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет- София както следва:
Факултет по Дентална медицина:
1. Четири места на 0,5 щатна длъжност за „асистент“ в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална
медицина и научна специалност
или зачислени за специализация за нуждите на
преподаването в Катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“;
2. Конкурс за едно място за „главен асистент“ в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна
специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на Катедрата по „Обществено
дентално здраве“.
Факултет по обществено здраве:
1. 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 нуждите на
Катедра по оценка на здравните технологии.
2. Едно място за „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 Катедра по социална медицина.
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца:
1.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 нуждите на
Катедра „Медико-социални науки“. Конкурсът ще се проведе чрез ФОЗ;
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2. Преобявяване на едно място за „преподавател“ по практика на специалност
„Тудотерапия“ в
област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.4 Обществено здраве за Катедра „Медико-социални науки“.
XXIII. Във връзка с предстоящото изграждане на Учебно- административна сграда на
МУ- София и с оглед максимално уплътняване на предоставения терен, съобразявайки се с
ограничението на застрояването в него и с цел задоволяване на потребностите на
администрацията в интерес на изпълнение на основните функции на сградата като учебноадминистративен комплекс на МУ- София, АС разрешава:
1. Предвиденият покрит басейн да се премахне, защото поддръжката и експлоатацията
на такова съоръжение изисква голям финансов ресурс във времето.
2. Да се намали площта на аула „Максима“ от 1000 до 500 места, като за сметка на
това се предвидят няколко по-малки зали, което от гледна точка на процеса на обучение е порентабилно.
3. Лабораториите на Катедрите по „Хигиена, медицинска екология и хранене “,
„Епидемиология“ и „Генетика“ да бъдат предвидени в новата сграда на Изследователския
център и там да се предвиди изграждането на басейн.
XXIV. АС потвърждава решението на Съвета по медицинска наука взето с Протокол
№ 436/ 18.04.2017 г. за дофинансиране на изследователски проекти както следва:
Отказаните средства в размер на 3 210,00 лв. за финансирането на ПРОЕКТ с
вх.№ 8574/12.12.2016 г. с водещ изследовател проф. Ирена Петкова Костова, дхн,
Фармацевтичен факултет, Катедра „Химия" да се разпределят за дофинансиране със средства
от бюджетната субсидия за 2017 г. на:
- ПРОЕКТ с вх. № 8572/ 12.12.2016 г. конкурс „Грант-2017” с водещ изследовател
доц. Весела Бисерова Вичева, дф, Фармацевтичен факултет, Катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология" в размер на 1 475,00 лв., като общата сума за финансиране
на проекта при сключване на договора се променя от 4 525,00 лв. на 6 000,00 лв.;
- ПРОЕКТ с вх. № 8573/ 12.12.2016 г. конкурс „Грант-2017” с водещ изследовател
доц. Румяна Любомирова Симеонова, дф, Фармацевтичен факултет, Катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология" в размер на 1 735,00 лв., като общата сума
за финансиране на проекта при сключване на договора се променя от 3 922,00 лв. на 5 657,00
лв.
С дофинансирането на изследователските проекти утвърдените средства за конкурс
„Грант-2017” в разпределението на бюджетната субсидия за 2017 г. няма да бъдат
надвишени.
XXV. АС утвърждава обявяването на следните конкурси, предложени от СМН:
1. Конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в
Медицински университет - София– 2017”за финансиране на изследователски проекти със
средства от бюджетната субсидия за 2017 г.
2. Конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи
постижения - 2017” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната
субсидия за 2017 г. и
3. Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 26.06.2017 г.
XXVI. АС реши: Да се възложи на Председателят на Общото събрание проф.д-р
Генчо Начев на основание чл. 29 ал. 2 от Закона за висшето образование да сключва с
избрания ректор допълнително споразумение към основния трудов договор по чл.119 при
спазване на чл.107 от Кодекса на труда.
XXVII. АС потвърждава участието на Ректора в ръководните екипи по изпълнение на
следните договори и проекти:
- Европейски проект за превенция на затлъстяването и захарния диабет Проект
№312057 от м. 12.2012г.“PREVIEW” от 7-ма рамкова програма.
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- Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии - Фаза1”, финансиран по
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. със
сключен Договор за партньорство № Д03-79/26.04.2016г.
- Програма Еразъм + сключени Договор № 2016-1-BG01-K103-022909 и Договор 20161-BG01-KA107-022973 от 18.08.20116г., в които МУ-София е изпълнител.
XXVIII. АС реши: Ректора проф. д-р Виктор Златков да вземе участие в екипа за
управление на Административен договор № от ИСУН- BG16RFOP001-3.003-0013-С01 и
№ РД-02-37-61/24.04.2017г. за реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на
енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет- Софияфилиал „Проф. Иван Митев“- Враца по Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16FROP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република
България” Оперативна програма „Региони в растеж.” 2014-2020 г.
XXIX. АС възлага на Председателя на Общото събрание проф.д-р Генчо Начев да
подписва като възложител гражданските договори, по които ректорът проф. д-р Виктор
Златков е изпълнител като член на ръководните екипи.
XXX. АС утвърждава актуализирани учебни планове, учебни програми и
квалификационни характеристики по следните специалности във Филиал „Проф. д-р Ив.
Митев“- гр. Враца:
1. Трудотерапия”, ОКС „бакалавър в професионално направление 7.5. Здравни грижи
/нерегулирани професии/, редовна форма на обучение с продължителност 4 години.
2. Магистърска програма по „Трудотерапия” в професионално направление
7.5.Здравни грижи /нерегулирани професии /, задочна форма на обучение с продължителност
2 семестъра
/1 година/, 4 семестъра /2 години / , 5 семестъра /2,5 години/.
3. Магистърска програма по „Здравословно и диетично хранене” в професионално
направление 7.5. Здравни грижи /нерегулирани професии/, задочна форма на обучение с
продължителност 3 семестъра /1,5 години / за завършили ОКС „бакалавър” и 4 семестъра /2
години/ за завършили ОКС „професионален бакалавър”.
4. Магистърска програма по „Медицинска козметика” в професионално направление
7.5. Здравни грижи /нерегулирани професии/, задочна форма на обучение с продължителност
3 семестъра /1,5 години/ за завършили ОКС „бакалавър” и 4 семестъра /2 години/ за
завършили ОКС „професионален бакалавър”.
XXXI. АС утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА
при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска
сестра“ , ОКС „Бакалавър“, професионално направление 7.5 Здравни грижи във Филиал
„Проф.д-р Ив. Митев“- гр. Враца.
XXXII. АС утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на
НАОА при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Акушерка“,
ОКС „Бакалавър“, професионално направление 7.5 Здравни грижи във Филиал „Проф.д-р Ив.
Митев“- гр. Враца.
XXXIII. АС разрешава да бъде освободен от заплащане на такса за обучение от
учебната 2017/ 2018 г. до края на следването му, като кръгъл сирак, студента Цветко
Филипов Грънчаров- първи курс, специалност „Дентална медицина“, Фак. № 15843.

РЕКТОР:
Проф.д-р В. Златков, дм
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