
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ

УНИВЕРСИТЕТ –  СОФИЯ от 25.10.2016 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Доклад от Председателят на Контролния съвет на Медицински университет –
София относно проверка на законосъобразността  и резултатите от проведеното тайно гласуване
на Общото събрание на МУ-София на 11.10.2016 г. за отзоваване на проф. д-р Вихра Крумова
Миланова от  длъжността Ректор на  Медицински университет – София и избор на  проф.д-р
Виктор Борисов Златков, дм за  Ректор на Медицински университет – София

Резултатите от проверката показват, че по процедурата на тайно гласуване за отзоваване
от  длъжността  Ректор  на  Медицински  университет  –  София   на  проф.  д-р  Вихра  Крумова
Миланова , както и по процедурата на тайно гласуване за  избор на нов Ректор на Медицински
университет  –  София  не  са  допуснати  нарушения  на  Закона  за  висшето  образование  и
Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София. 

Изборът на проф.д-р Виктор Борисов Златков, дм за Ректор на Медицински университет-
София е законосъобразен.

2.  Избира проф.д-р  Радомир  Любомиров  Угринов  за  Заместник  Председател  на
Академичния съвет. 

3. Избира Люба Йончева Кирилова за секретар-протоколчик на АС.
4. АС реши да се създаде нов ресор „Наука и акредитация“ в Ректората на МУ- София,

чрез преобразуване на Отдел „Наука“ в Отдел „Наука и акредитация“ във връзка със  създаване
на  нов  сектор  „Акредитация“  с  Ръководител  на  Отдел  „Наука  и  акредитация“.  Към  сектор
„Акредитация“ да  се открият  три щатни бройки „експерт“  (  съответно по акредитация на
филиали в чужбина, акредитация на учебни програми и акредитация на докторски програми ),
както и длъжност „юрист“ за извършване на правно обслужване и консултиране по национално,
европейско и международно законодателство на акредитационните процедури в сектора. 

5. Да отпадне шифър и длъжност „Първи заместник ректор“ и да остане само „Заместник
ректор“. 

6. Избира за заместник ректор по Учебната дейност 
Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
7. Избира за заместник ректор по СДО и УБК  
Проф.д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн 
8. Избира  за Заместник ректор по наука и акредитация 
Проф.Валентина Боянова Петкова- Димитрова, дфн.
9. Одобрява избора  на  Доц.  д-р  Спиридон  Иванов  Тодоров,  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
„Оториноларингология” в катедра по УНГ болести на  база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

10.  Одобрява  избора  на  Гл.  ас.  д-р  Гергана  Петрова  Стоянова,  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 „Педиатрия” в
катедра по педиатрия на  база УМБАЛ „Александровска”.

11. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Анна Тончева Дашева-Димитрова, 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 „Педиатрия” в
катедра по педиатрия на  база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”.

12.  Одобрява  избора  на  Гл.  ас.  д-р  Радка  Савова  Христова,  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 „Педиатрия” в
катедра по педиатрия на  база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”.

13.  Одобрява  избора  на  Ас.  д-р  Росен  Стефанов  Калпачки,  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 „Обща медицина” в катедра по обща медицина на база УМБАЛ ”Св. Анна”.

14. Одобрява избора на Ас. д-р Сашка Георгиева Желязкова-Главеeва, 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 УМБАЛ ”Александровска”.

15.  Одобрява  избора  на  Ирина  Вълчева  Чакърова,  дб  заемане  на  академичната
длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика
и  информатика”,  по  професионално направление  4.3.„Биологически  науки”  и  научната
специалност „Медицинска биология” в катедра по биология.

16.  Одобрява  избора  на  Ас.  д-р  Антон  Господинов  Койчев,  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 „Обща
хирургия” в катедра по хирургия на база УМБАЛ ”Александровска”.

17. Одобрява избора на Ас. д-р Манол Бонев Соколов, 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 „Обща  хирургия”  в
катедра по хирургия на база УМБАЛ ”Александровска”.

18.  Одобрява  избора  на  Ас.  д-р  Константин  Савов  Гроздев,  дм  за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование7.„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  Божидар  Цветанов  Томов  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  медицина”  в
катедра по обща медицина на база УМБАЛ „Св. Анна”. 

20. Одобрява избора на Д-р Антония Кирилова Хаджийска  за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна медицина” в
клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ
„Св. Иван Рилски”. 

21.  Одобрява избора на  Д-р Диляна Василева Илиева  за  заемане на  академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нуклеарна медицина” в
клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ
„Св. Иван Рилски”. 

22.  Одобрява  избора  на  Ивайло  Стоилов  Атанасов  за  заемане  на  академичната
длъжност  „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.

23. Одобрява избора на Д-р Зафер Ахмед Сабит за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално



направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Патофизиология”  в  катедра  по
патофизиология. 

24. Одобрява избора на Павлинка Петкова Добрилова, дм за заемане на академичната
длъжност  „доцент“ в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност  „Социална
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца;

25. Одобрява избора на  д-р Николай Радев Йорданов, дм за заемане на академичната
длъжност  „доцент“ в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност  „Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата медико-
социални науки  на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца;

26. Одобрява  избора  на  доц.д-р  Борислав  Маринов  Маринов,  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 „Акушерство и
гинекология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи, ФОЗ.

27.  Одобрява  избора  на  Елвира  Викторова  Никовска за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент“ в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност  „Социална
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
кинезитерапия.

28. Одобрява избора на Инна Минчева Иванова за заемане на академичната длъжност
„асистент“ в  област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност  „Социална  медицина  и
организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по кинезитерапия.

29. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
университет – София както следва:

29.1. МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ:
- За катедрата по медицинска химия и биохимия – един професор по биохимия;
- За катедрата  по УНГ –  двама доценти и един главен асистент на  база УМБАЛ

”Царица Йоанна – ИСУЛ”;
- За  катедрата  по  неврология  –  един професор  и  двама доценти на  база  УМБАЛ

”Александровска” и двама доценти на база УМБАЛНП ”Св. Наум”;
- За катедрата по психиатрия – един професор на база УМБАЛНП ”Св. Наум”;
- за катедра по неврохирургия – един професор, един доцент и двама асистенти;
- за катедрата по биология – един главен асистент;
- За клиничния център по белодробни болести– един главен асистент на база СБАЛББ

”Св. София”;
- За катедрата по анатомия, хистология и ембриология – един главен асистент;
- за  катедрата  по  вътрешни  болести  –  двама  асистенти на  база  клиника  по

гастроентерология на УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”;
-  За  катедрата  по  образна  диагностика  –  един  асистент на  база  УМБАЛ

”Александровска”;
- За катедрата по АГ – четирима асистенти на база СБАЛАГ ”Майчин дом”.

29.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
-   Да  се  обяви  конкурс  за  един  асистент  в  Област  на  висше  образование 7.

„Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.2.„Стоматология”  и  научната
специалност  „Терапевтична  стоматология“  за  нуждите  на  катедрата  по  „Консервативно
зъболечение“.



29.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Едно място за „професор“ в  област на висшето образование 7. „Здравеопазване и

спорт”,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на
Катедрата по оценка на здравните технологии;

- Едно място за „доцент“ в  област на висшето образование 7.  „Здравеопазване и
спорт”,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на
Катедрата по медицинска етика и право;

- Едно място за „асистент“ в  област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на
Катедрата по медицинска етика и право;

- Едно място за „асистент“ в  област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”,  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научната  специалност
„Социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на
Катедрата по здравна политика и мениджмънт;

- две места за „преподавател“ по практика за нуждите на Катедрата по здравни грижи;
- едно място за „преподавател“ по практика за нуждите на Катедрата по кинезитерапия.
30. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна

възраст считано от 09.11.2016 г. /за първи път/   на  Проф. д-р Генчо Кръстев Начев,  дмн,
катедра по ССХ, 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.

31. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 21.10.2016 г. /за втори път / на  Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм от
Катедрата по физикална медицина и рехабилитация, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.

32. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 04.11.2016 г.  /за втори път / на  Проф. д-р Румяна Събчева Търновска-
Къдрева,  дм,  от КВБ, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

33. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст считано от 07.11.2016 г.  /за първи път/  на Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева-
Лолова, дм от КВБ, 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.

34. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 06.10.2016 г.  /за втори път / на  Доц. д-р Кирил Димчев Георгиев, дм от
Катедрата по неврохирургия, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

35. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 08.10.2016 г. /за втори път / на  Доц. д-р Стоян Иванов Цонев, дм от Кл.
център по белодробни болести, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване
на допълнително споразумение.

36. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст считано от 19.04.2017 г. /за първи път/  на проф.д-р Росица Илиева Кабакчиева, дм от
Катедрата по Детска дентална медицина, ФДМ, 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.



37. АС реши да се върнат документите на  Проф. д-р  Адриана Иванова Бочева, дм за
пререшаване  от  Катедрения  съвет  на   Катедрата  по  патофизиология  при  МФ,  съгласно
становище от главния  юрисконсулт на МУ- София за повторно решение от КС. 

39.  Утвърждава хонорувани преподаватели в Центъра за езиково обучение, физическо
възпитание и спорт за уч. 2016/ 2017 г. както следва:

По  български  език: Пепа  Аршинкова,  Петранка  Кръстева,  Галя  Спирова,  Правда
Цанкова,  Анелия  Белберова,  Ивана  Табакова,  Красимира  Георгиева,  Дора  Витанова,  Лилия
Велкова,  Румяна  Стоева,  Свобода  Гагарова,  Катя  Чаралозова,  Илияна  Дончева-  Райчинова,
Кремена Георгиева Вълчева – Тихова.

По английски език: Иван Ценов, Поликсена Бъчварова;
По спорт: Кирил Каранджулов, Йончо Йонов и Николай Георгиев
40.  Разрешава  обявяването със  срок за  подаване на  документи -  1 месец,  считано от

10.11.2016 г. на следните конкурси:                              
40.1.  Конкурс  “ГРАНТ-2017”  за преподаватели на  основен  трудов  договор  в  МУ –

София с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи
академичната  длъжност  "професор",  "доцент" или  "главен  асистент" -  притежаващи
образователната и научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в структурните звена
на МУ-София;

40.2.  Конкурс  “ГРАНТ-2017”  за преподаватели на  основен  трудов  договор  в  МУ –
София или на трудов договор за допълнителен труд във висшето училище по чл. 111 от Кодекса
на труда с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи
академичната  длъжност  "професор",  "доцент" или  "главен  асистент" -  притежаващи
образователната и научна степен "доктор",  сформирали екипи, базирани в Университетските
болници,  сключили  Договор  с  МУ  -  София  за  обучение  на  студенти,  докторанти  и
специализанти и провеждане на научноизследователска дейност;

40.3.  Конкурс “Млад изследовател-2017” за докторанти на Медицински университет-
София.

41. Академичният съвет приема единодушно Обръщение до Председателят на Комисията
по  образование  и  наука  към  НС  г-жа   Милена  Дамянова,  до  Омбудсманът  на  Република
България  г-жа  Мая  Манолова,  до  Зам.  Министър-председателят  по  координация  на
Европейските  политики  и  институционалните  въпроси  и  Министър  на  образованието  г-жа
Меглена Кунева и до Министъра на  финансите г-н  Владислав Горанов за  преразглеждане и
отмяна на извънредната централизация на средствата на МУ- София по сметки в БНБ, спряното
финансиране и  лимит на разходите в СЕБРА  на МУ- София, поради критичното му финансово
състояние,  което  може  да  доведе  до  възникване  на  напрежение  сред  персонала,  поради  не
изплащане на работни заплати в срок и натрупване на големи неустойки и лихви от просрочия
за неизплатени в срок доставки, услуги и други режийни разходи.

42. Академичният съвет оторизира Ректорът на Медицински университет – София проф.
д-р Виктор Борисов Златков да подпише писмото като Председател на Академичния съвет.

43.  АС  реши  обръщението  да  се  разпространи  веднага  до  всички  преподаватели  и
служители  на  МУ-  София,  чрез  Деканите  и  Ръководителите  на  катедри,  Директорите  на
Медицински колеж „Й. Филаретова“ и на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца, Ръководител на
ЦЕОФВС и Директор на СОССБОС.

43.Академичният съвет обръща внимание за завишаване критериите по прием и текущия
контрол на чуждестранните студенти. За целта:

43.1. Възлага на Ръководителите на Катедра по биология при Медицински факултет и на
Катедра  Химия  при  Фармацевтичен  факултет,  разработването  на  варианти  на  тестове  по
биология и химия на английски език за прием на чужди граждани от ЕС.

43.2 Да се завиши контролът върху качеството на обучение на чуждестранните студенти
в Медицински университет- София.



43.3. Да  за открие процедура по акредитация на Филиал на Медицински университет -
София в Италия в съответствие с промените в ЗВО и с капацитета на МФ и ФДМ.

44. АС реши след 31.10.2016 г. да не се изпращат доклади от факултетите за разрешаване
на допълнителна платена сесия за уч. 2016/ 2017 г.

45.  Академичният  съвет  подкрепя  участието  на  Медицински  университет  -  София  в
консорциум за „Център за върхови постижения“.

46. Да се обединят проектните предложения за Центъра по компетентност за здравни
анализи и Центъра за върхови постижения в консорциум за Център за върхови постижения.

47.  Препотвърждава  решението  на  Академичния  съвет  от  20.09.2016  г.  за  избор  на
координатор на  проекта от страна на МУ- София - акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн.

48.  Приема  по  принцип  Етичен  кодекс  на  академичния  състав  и  служителите  в
Медицински университет – София.

49. Приема по принцип „Правилник за управление на интелектуалната и индустриална
собственост и за разпространение на знания в МУ- София“.

Р Е К ТО Р:
Проф.д.р В. Златков, дм




