Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 18.12.2018 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
университет - София както следва:
1.1. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Две места за „асистент“ в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедра „Детска дентална
медицина“.
- Едно място за„асистент“ в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.2.Дентална медицина за нуждите на Катедра Консервативно
зъболечение.
1.2. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Едно място за „професор“ “ в Област на висше 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
социална медицина.
- Две места за „главен асистент“ в Област на висше 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 „главен асистент“в Област на висше 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
кинезитерапия.
2. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р М.Динкова от ФДМ, като трудовият договор се
измени от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез
подписване на допълнително споразумение.
3. АС утвърждава становище до МОН, в което изразява несъгласието си с
предложените промени в проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав в Република България, тъй като счита, че с
приемането им няма да се увеличи обективността при оценяването на кандидатите за
придобиване на научни степени и за заемане на академичните длъжности, защото се
подценява качеството на учените да преподават, което е едно от важните изисквания на
висшите училища, възможностите на отделните личности в лечебно- диагностичната дейност
/ за медицинските специалности /, въобще не се оценява, а това е важен критерий за
развитието на медицинската наука.
4. АС утвърди промяна в „Правилник за подготовка и провеждане на уч.2018/ 2019 г.“
както следва:
Допълва се т. 6.1.3 със следния текст: Януарска изпитна сесия за студентите от I курс
специалност Медицина, обучение на английски език от 04.02.2019 г. до 15.02.2019 г.
Допълва се т. 6.2.1. Летен семестър за специалност Медицина – I курс , обучение на
английски език- от 18.02.2019 г. до 31.05.2019 г.

1

5. АС приема за сведение и одобрява „Отчет за резултатите от проведени вътрешни
одити по звена и катедри в МУ- София за качество на обучението през 2018 г.“ с направените
препоръки към звената, както и поставянето на срок за изпълнението им.
6. АС променя чл. 113, ал. 1 на ПУРППНСЗАД в МУ-София както следва:
„Процедурата по заемане на академична длъжност „асистент" се открива с решение на
Академичния съвет за провеждане на конкурс по документи и изпит по специалността.
Конкурсът се обявява на интернет страницата на МУ-София. Информацията за конкурса се
изпраща и до Националния център за информация и документация за публикуване не по-късно
от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от Академичния съвет.“
7. АС приема предложението на ФС на Факултет по дентална медицина и на основание
алинея (5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на Ръководител на
Катедра „Образна и орална диагностика“ и Решение на Факултетен съвет от 29.11.2018 г. и
разрешава да премине на постоянен трудов договор д-р Д. Кишкилова, защитила
дисертационен труд на 12.11.2018 г.
8. АС приема предложението на ФС на Факултет по дентална медицина и избира
проф.д-р А. Янева за гост- преподавател във ФДМ за срок от една година.
9.АС утвърждава актуализиран учебен план за уч. 2018/ 2019 г. на специалност от
регулираните професии по професионално направление 7.5. Здравни грижи „Акушерка“ на
ОКС „Бакалавър“ със срок на обучение 4 г.
10. АС утвърждава актуализиран учебен план за уч. 2018/ 2019 г. на специалност от
регулираните професии по професионално направление 7.5. Здравни грижи „Медицинска
сестра“ на ОКС „Бакалавър“ със срок на обучение 4 г.
11. АС утвърждава актуализиран учебен план за уч. 2018/ 2019 г. на специалност от
регулираните професии по професионално направление 7.5. Здравни грижи „Лекарски
асистент“ на ОКС „Бакалавър“ със срок на обучение 4 г.
12. АС приема Проект за разкриване на специалност от регулираните професии
„Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве
със срок на обучение 1 г.
13. АС утвърждава учебен план на специалност от регулираните професии
„Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве
със срок на обучение 1 г.
14. АС утвърждава квалификационна характеристика на специалност от
регулираните професии „Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ по професионално
направление 7.4. Обществено здраве със срок на обучение 1 г.
15. АС разрешава да се разкрият 10 нови щатни длъжности , считано от 01.01.2019 г. в
МК „Й. Филаретова“ с обезпечаване на средства за ФРЗ както следва:
- 1 (една) щатна длъжност „доцент“ код по НКПД 2310 7004, необходима за
осигуряване на обучение на студентите по всички специалности, без специалност
„Зъботехника“ по предмет Вътрешни болести.
- 1 (една) щатна длъжност „доцент“ код по НКПД 2310 7004, необходима за
осигуряване на обучение на студентите по специалност ИОЗ по предмет „Хигиена на
храненето“
- 8 (осем) щатни длъжности „преподавател“ код по НКПД 2310 6001 в т.ч.:
Двама преподаватели за специалност „Рентгенов лаборант“ / 1 по Практическа
подготовка и 1 по Клинична образна диагностика/.
Един преподавател по практика по „Клинична лаборатория“ за специалност
„Медицински лаборант“.
Двама преподаватели за специалност „Медицинска козметика“.
Двама преподаватели за специалност ИОЗ.
Един преподавател за специалности „Масажист“ и „Рехабилитатор“.
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16. АС реши: МУ- София не приема сключване на договор за 10 години за учредяване
право на ползване на помещения на V и VI етаж от сграда на 17 ДКЦ за обучение на
студенти, докторанти и специализанти на ФОЗ, въз основа на Доклад от Комисия, назначена
със Заповед на Ректора на МУ- София № РК 36-2658/ 19.11.2018 г. и Решение на ФС на ФОЗ с
Протокол № 45/ 06.12.2018 г.
17. АС потвърждава участието на Ректора -проф.д-р В.Златков по чл.119 от КТ в екипа
за административна подкрепа по ННП „Електронно здравеопазване в България“ /Е-здраве/
/2018-2021 г./
по споразумение с МОН Д-01-200/16.11.2018 г., в което МУ – София е
партньор
и
водещ
координатор, съвместно с други ВУ и БАН. За МУ – София
председател на ИС и координатор е проф. Д.Чаръкчиев.
18. АС потвърждава участието на Ректора проф. д-р В. Златков в административнофинансовото обслужване по граждански договор в проект „Генетични и епигенетични
проучвания на феталното развитие на човешкия мозък“, финансиран от Либер институт –
САЩ, с координатор – проф. Р. Кънева / за периода 01.12.2018 г. – 31.12.2018 г./, както и до
изтичане срока на проекта.
19. АС потвърждава възлагането от проф. д-р Г. Начев- Председател на ОС на МУСофия на проф. д-р М. Пенева- зам. председател на ОС, на правата и задълженията, които АС
му е предоставил на свое заседание от 25.04.2017 г. Всички последващи възлагателни решения
на АС, касаещи ректора на МУ- София също да бъдат изпълнявани от зам. председателя на ОС
за целия мандат.
20. АС утвърждава разработените от факултетите на МУ-София и съгласувани от отдел
„Наука и акредитация“ механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще
участват в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.
21. АС реши: прекратява членството на Медицински университет- София в Сдружение
за научноизследователска и развойна дейност / СНИРД / на основание чл.15, ал.1, т.1 от
Устава на СНИРД, с отправяне на едностранно уведомление.
22. АС приема за сведение информацията за новоприетия Закон за хората с увреждания
и произтичащите задължения на работодателя по чл.38 от същия. Решение за задълженията на
работодателя предстои да бъдат взети след приемане на Правилник за приложение на ЗХУ.
23. АС реши: Да се извърши увеличение на ОРЗ на всички служители и преподаватели
от структурните звена на МУ – София с коефициент 1.08, считано от 01.01.2019 г. в рамките
на бюджета за 2019 г. Увеличението на ОРЗ води и до нарастване на възнаграждението за
Трудов стаж и професионален опит, тъй като то е производна величина на база увеличена
индивидуална работна заплата на лицата.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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