Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 21.03.2017 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Оттегля предложението си за свикване на Общо събрание на Медицински
университет- София на 28.03.2017 г. от 14.00 ч. за приемане и утвърждаване на изменения в
Правилника за устройство и дейността на Медицински университет – София / ПУДМУС / и в
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности / ПУРПНСЗАД / в МУ- София, поради предстоящи промени в Закона за висшето
образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България.
2. Приема и утвърждава Отчета на Ректора за дейността на Ректорското ръководство
от встъпването в длъжност до настоящия момент.
3. Одобрява избора на Доц. д-р Асен Ненов Алексиев, 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
„Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
4. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Димитър Рангелов Попов, 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
„Гастроентерология” в Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
5. Одобрява избора на Д-р Радка Кирчева 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 „Нуклеарна медицина” в
Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база
УМБАЛ „Александровска”.
6. Одобрява избора на Д-р Виктория Лазарова Спасова за заемане на академичната
длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Генетика” в Катедра по
медицинска генетика.
7. Одобрява избора на Д-р Георги Бойков Коруков 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 обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска”.
8. Одобрява избора на Д-р Христо Станев Габъров за заемане на академичната
длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Ортопедия и
травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Св. Анна”.
9. Одобрява избора на Доц. Бистра Димитрова Костова, дф за заемане на
академичната длъжност „професор“ в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ при Фармацевтичен факултет.
10. Одобрява избора на Доц. Деница Богомилова Момекова, дф за заемане на
академичната длъжност „професор“ в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Технология на

лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ при Фармацевтичен факултет.
11. Одобрява избора на д-р Петър Цанков Марков, 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 „Акушерство и
гинекология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.
12. Одобрява избора на Александрина Цекомирова Воденичарова, 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 здравна политика и мениджмънт на ФОЗ.
13. Одобрява избора на д-р Стефан Иванов Стамболов за заемане на длъжност
„преподавател“ по практика в специалност „Лекарски асистент“ за нуждите на Катедрата по
здравни грижи на ФОЗ.
14. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет- София както следва:
14.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ „Св.
Ив. Рилски“ - един „главен асистент“;
- За катедра по съдебна медицина и деонтология – един асистент на база УМБАЛ
„Александровска“;
- За катедра по вътрешни болести – един асистент по нефрология на база УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“;
- За клиничен център по ендокринология и геронтология – четирима главни
асистенти;
- За катедра по хирургия – двама доценти и двама асистенти на база УМБАЛ
„Александровска“;
- За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един асистент на база
УМБАЛ „Александровска“;
- За катедра по фармакология и токсикология – един асистент.
- За катедра по сърдечно-съдова хирургия – един доцент по кардиология на база
УМБАЛ „Св. Екатерина“;
- За катедра по неврология– един главен асистент на база УМБАЛНП „Св. Наум“.
14.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- един „Главен 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 преподаването в Катедрата по Консервативно
зъболечение на ФДМ.
- две места за „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 преподаването в Катедрата по Консервативно
зъболечение на ФДМ.
14.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:
- един „Главен асистент“ в Област на Висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на Катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет.

15. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
Възраст на Проф. д-р Юлия Борисова Македонска от Катедрата 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.
16. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм от Катедра по образна диагностика,
МФ 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 на Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн от Катедра по образна
диагностика, МФ 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 на Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн от Клиничен център по белодробни
болести, МФ 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 на Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн от Катедра по патофизиология,
МФ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
20. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дм от Катедра по неврология,
МФ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
21. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн от Катедра по спешна медицина,
МФ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
22. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф от , Катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“, ФФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
23. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф. Димитър Рачев Рачев дф от Катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“, ФФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
24. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дм от Катедрата по здравна политика и
мениджмънт, ФОЗ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
25. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Доц. д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм от Катедрата по здравна политика и
мениджмънт, ФОЗ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
26. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на Проф.д-р Невена Костова Цачева- Христова от Катедрата по Трудова
медицина, ФОЗ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
27. Академичният съвет реши: Да се изплати през м.април 2017 г. „Великденска
добавка” в размер на 50% от брутната работна заплата (БРЗ) на всички служители на основен

трудов договор, включително и на преподавателите от клиничните катедри на Медицински
факултет, съгласно Раздел пети, чл.19- т.II от Общите Вътрешни правила за работната заплата
на МУ- София.
28. Академичният съвет приема Доклад- самооценка за заявяване на процедура за
повишаване 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 с 400 д. - от 3300 д. на 3700 д.
29. Академичният съвет увърждава класирането и подхода за финансиране на
изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София - “Грант-2017”, базирани
в структурните звена на МУ-София и в Университетските болници, сключили Договор с
МУ- София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на
научноизследователска дейност и “Млад изследовател-2017”, предложени от СМН.
29.1. АС утвърждава оценъчните критерии за финансиране на изследователските
проекти чрез конкурсите на МУ-София както следва:
 “Грант-2017” – финансират се всички проекти с оценка 19 - 17 вкл. точки.
 “Млад изследовател-2017” - финансират се всички проекти с оценка 18 - 17
точки по основни критерии и 11 - 8 точки по допълнителни критерии вкл.
29.2. АС утвърждава технологията на финансиране както следва: Финансирането се
извършва на база максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на
бюджетните средства и оценката на проекта.
30. АС присъжда почетен знак “AESCULAPIUS”, за принос в развитието на
българската медицина през изминалата 2016 година на Проф. д-р Радомир Любомиров
Угринов, дм, дмн - Заместник-ректор по СДО и УБК, Ръководител на катедра "Орална и
лицево-челюстна хирургия" на Факултет по дентална медицина.
31. АС присъжда награден знак „PANACEA” – златна, за значими постижения в
преподавателската, научната, и експертна дейности през изминалата 2016 година, както
следва:
31.1. В медико-клинична област на проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм Ръководител на Катедра по пародонтология и Зам.Декан по ЛДД на Факултет по дентална
медицина при Медицински университет-София.
31.2. В медико-биологична област на Доц. д-р Владимир Костадинов Нейчев, дбот Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при Медицински
университет-София.
31.3. В медико-биологична област на проф. Александър Борисов Златков, дфРъководител на Катедра по фармацевтична химия – Фармацевтичен факултет при
Медицински университет – София.
31.4. В медико-социална област на проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова,
дмн- Ръководител на Катедра по социална медицина на Факултета по обществено здраве при
МУ-София.
32. АС присъжда почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента – отличие II степен за
ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята
професионална реализация както следва:
32.1. На Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм- Катедра по Обща и оперативна хирургия
на Медицински факултет при Медицински университет-София
32.2. На Проф. Милен Венциславов Димитров, дф– Катедра „Технология на
лекарствените средства с биофармация“, Фармацевтичен факултет, МУ-София.

33. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за присъждане на
традиционните годишни награди за значителни приноси в научноизследователската и
преподавателската дейност както следва:
33.1. Награда на името на акад. Димитър Ораховац за значителни приноси в
научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки – на проф. д-р
Бойчо Василев Ланджов, дм, Катедра по анатомия, хистология и ембриология.
33.2. Награда на името на проф. Парашкев Стоянов за значителни приноси в
научната и преподавателска дейност в областта на хирургичните науки – на проф. д-р
Пламен Славов Кинов, дмн, Катедра по ортопедия и травматология.
33.3. Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в
научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки –
на проф. д-р Борис Илиев Богов, дм, Катедра по вътрешни болести.
33.4. Млад учен /под 35 г./ на името на акад. Асен Хаджиолов за значителни
приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните и клинични
науки:
- на ас. д-р Румяна Бойкова Димова - Драганова, дм,
Клиничен център по ендокринология и геронтология.
- на ас. д-р Елена Росенова Арабаджиева, дм,
Катедра по обща и оперативна хирургия
33.5. Студентската награда на името на проф. Асен Златаров за активно участие в
научната и изследователската дейност – на Виктория Георгиева Георгиева, 6 курс.
34. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Докторска програма
„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ” по професионално направление 7.1.
„Медицина”, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, за нуждите на
катедра ,,Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет - акредитация на
български и на английски език.
35. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Докторска програма
„МОРФОЛОГИЯ” по професионално направление 4.3. „Биологически науки”, в област на
висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, за нуждите на
катедра ,,Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет - акредитация на
български и на английски език.
36. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Докторска програма
„ЕМБРИОЛОГИЯ” по професионално направление 4.3. „Биологически науки”, в област на
висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, за нуждите на
катедра ,,Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет - акредитация на
български и на английски език.
37. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Докторска
програма ,,ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ“ по професионално направление 7.3. ,,Фармация“,
в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на катедра
,,Фармацевтична химия“ при Фармацевтичен факултет - акредитация на български и на
английски език.
38. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Докторска програма
„Фармакогнозия и фитохимия“ по професионално направление 7.3 Фармация, в Област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ при
Фармацевтичен факултет- акредитация на български и на английски език.
39. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на Доклад- самооценка
на Докторска програма „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
по професионално направление 7.4 Обществено здраве, в Област на висшето образование

7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедра „Трудова медицина“ при ФОЗ.
40. АС приема Доклади за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от
предходните процедури.
41. АС утвърждава план за подготовка и организация на тържествата във връзка със
100-годишния юбилей на МУ- София и Медицински факултет под надслов „100 години
медицинско образование, 100 години Медицински университет- София“.
42. АС реши: 6 април 2017 г. да бъде неучебен и неприсъствен ден за всички студенти,
преподаватели и служители на МУ- София във връзка с тържественото честване на празника
на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ- София и международен ден на
здравето.
43. АС реши: на 6 април 2017 г. по случай тържественото честване на празника на
научноизследователската и преподавателска дейност в МУ- София и международен ден на
здравето да се поднесат венци и цветя на Докторския паметник от името на Ректорското и
Деканските ръководства на МУ- София.
44. АС приема предложението на ФС на ФОЗ за допълване на „Правилата за реда и
начина на разрешаване, изпълнение и отчитане на командировките в чужбина“ в смисъл:
„Командировките извън страната на авторските колективи от ФОЗ, свързани с участия в
научни форуми, да става за сметка на Факултета по обществено здраве, до изчерпване на
определения за това бюджет“.
45. АС утвърждава таксите за продължаващо обучение на специалисти с висше
медицинско и немедицинско образование, работещи в системата на здравеопазването,
които да се включат в План-разписанието за 2018 г. както следва:
-

такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-

такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден

-

индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден

-

индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден

-

такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави
от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден

-

такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден

-

индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от
Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден

-

индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм

