Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
25.01.2019 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. АС приема „Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София за периода
01.01.2018 г.- 31.12.2018 г.“
2. АС приема следното становище дадено от КС при МУ- София: Направените финансови
разходи отразени в уточнения бюджет и Отчет на Медицински университет – София за 2018 г. са
целесъобразни и законосъобразни и съответстват на финансовия план.
3. АС приема Уточнения план на бюджет на Медицински университет- София към
31.12. 2018 г. както следва:
Приходи:
61 254 960 лв.
Разходи:
101 787 005 лв.
Субсидия:
34 029 200 лв.
Наличност- 01.01.2018 г.
115 797 210 лв.
Наличност- 31.12.2018 г.
111 877 720 лв.
4. АС дава положително становище по Отчета за касовото изпълнение на бюджета на МУСофия към 31.12.2018 г.
5. АС приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на Медицински университет- София
към 31.12. 2018 г. както следва:
Приходи:
59 272 476 лв.
Разходи:
79 589 613 лв.
Субсидия:
34 029 200 лв.
/ в т. ч. получени средства, начислени осигуровки и данъци по
§ 69- 14 448 750 лв. и за получаване от МОН по § 89-03- 106 903 лв.
Наличност- 01.01.2018 г.
Наличност- 31.12.2018 г.

115 797 210 лв
133 157 066 лв.

Трансфери / нето / от
МЗ- специализанти,
МОН, НФНИ, ОПЧР

2 300 644 лв.

6. АС приема следното становище дадено от КС при МУ- София: Контролният съвет дава
положително становище за самостоятелния бюджет на Медицински университет -София за 2019 г.
Предвидените в него финансови разходи са целесъобразни и законосъобразни.
7. АС приема самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2019 г. както
следва:
- собствени приходи –
59 889 032
лв.
- субсидия – по чл.91 от ЗВО –
36 253 900
лв.
- преходен остатък от 2018 г. –
133 157 067
лв.
- планиран остатък в края на 2019 г. – 113 112 957
лв.
- разходи за 2019 г. –
116 187 042
лв.
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в т. ч. бюджет на Студентски съвет за 2019 г. - 198 842. 45
лв.
/ 135 000 лв. от собствени приходи и 63 842.45 лв. остатък от 2018 г. / и лимит за представителни
разходи на Ректора за 2019 г. – 15 000 лв.
8. АС приема собствените бюджети на основните звена на МУ -София за 2019 г. по
приходи, разходи, субсидия и остатък в края на бюджетната 2019 г.
Собствените бюджети за 2019 г. на основните звена в състава на МУ – София, са както
следва:
Дейност 341
Дейност”Наука”
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи
49 163 754
в т.ч.:
36 848 119
1. Собствени приходи
2. Субсидия
12 315 635
3. Наличност в началото на годината
53 084 745
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
47 163 123
1 021 565
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
48 809 880
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
І. Всичко приходи
в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи
в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
І. Всичко приходи
в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
ЦЕОФВС
І. Всичко приходи

17 228 135
11 380 000
5 848 135
7 221 109
16 337 568
6 372 771

18 940

7 993 396
3 999 300
3 994 096
9 294 925
10 798 565
5 571 646

341 848

6 504 523
1 560 000
4 944 523
849 643
6 865 204
264 353

1 264 830
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в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ
І. Всичко приходи
в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината
ФИЛИАЛ – ВРАЦА
І. Всичко приходи
в т.ч.:
1. Собствени приходи
2. Субсидия
3. Наличност в началото на годината
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК
ІІІ. Планиран остатък в края на годината

500 000
764 830
1 159 725
2 296 094
9 425

2 338 528
969 150
1 369 378
432 791
2 644 237
4 999

1 286 606
290 000
996 606
136 739
1 381 538
0

9. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщата на държавните висши училища научна дейност и издаване на научни трудове през 2019 г.,
в размер на 788 183,00 лева, приет с Протокол № 471/23.01.2019 г. на Съвета по медицинска наука, от
които:
- отчисление от субсидията за 2019 г. – 10% за разходи "Текущо финансиране и
подпомагане" по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценката, планирането,
разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата
на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН (обн. ДВ.
бр.73/16.09.2016 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.) за покриване на разходи за съфинансиране
на международни проекти и програми и по оперативни програми, в размер на 78 818,00 лева;
- за издаване на научни трудове и др. - издаване на сборник с резюмета от финансираните
изследователски проекти 2016-2017 г., в размер на 3 000 лева.
10. АС приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за научна
дейност през 2019 г., в размер на 100 000 лева.
11. АС приема бюджет на КЕНИМУС през 2019 г., за обезпечаване дейността на комисията от
собствени приходи на МУ – София, в размер на 33 440,00 лева.
12. Одобрява избора на Д-р В.Матеева, 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 „Дерматология и венерология” в Катедра по
дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“.
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13. Одобрява избора на Гл. ас. д-р И. Петров, 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по
сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“.
14. Одобрява избора на ДОЦ. К. МИТОВ – за заемане на академичната длъжност
„професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.3. „Фармация“ и докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична
регулация”, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” при Фармацевтичен
факултет.
15. Разрешава обявяването на следните конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински факултет:
- За катедра по анатомия, хистология и ембриология – трима асистенти;
- За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – един доцент
по паразитология;
- За катедра по медицинска физика и биофизика – един доцент по биофизика и един
асистент по биофизика;
- За катедра по ортопедия и травматология – един доцент по ортопедия и травматология на
база УСБАЛО „Проф.Б.Бойчев“;
- За катедра по офталмология – двама доценти на база УМБАЛ „Александровска“;
- За катедра по алергология – един главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“;
- За катедра по белодробни болести – един главен асистент и един асистент на база
Клиника по гръдна хирургия на МБАЛББ „Св. София“;
- За катедра по педиатрия – един главен асистент на база СБАЛДБ „Проф. И. Митев“;
- За катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – един главен
асистент по сърдечно-съдова хирургия и един главен асистент по кардиология на база УМБАЛ
„Св. Екатерина“;
- За катедра по неврология – шест главни асистенти на база УМБАЛНП „Св. Наум“.
16. АС не предлага за удължаване трудовия договор с една година след навършване на
пенсионна възраст на Проф. З. Паскалева, КПБ, МФ
17. АС не предлага за удължаване трудовия договор с една година след навършване на
пенсионна възраст на Доц. д-р К. Коев, дм, КСМ, МФ.
18. АС утвърждава „Справочник за прием на студенти в Медицински университет – София
за уч.2019/ 2020 г.“ със следните допълнения:
18.1. Коригира се Заявлението, което кандидат-студентите подават в съответствие с
изискванията на Регламента GDPR.
18.2. В съответствие с чл. 68, ал. 3, т. 2 от ЗВО, в „Справочник за прием на кандидатстуденти в МУ- София за уч. 2019/2020 г.“ се правят следните корекции:
 Навсякъде в текста думата „инвалиди“ се заменя с израза „лица с трайни увреждания и
намалена работоспособност“;
 В Забележката към чл. 14.6. изразът „възпитаници на домовете за деца в неравностойно
социално положение“ се заменя с израза „лица отглеждани до пълнолетието си в домове за
отглеждане на деца, лишени от родителска грижа“.
В чл.33 При облекчени условия се приемат:
 В Чл. 33.2. допълва се с думата „военнопострадали“;
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В Чл.33.5. допълва се текста за прием на близнаци, който придобива следния вид:
„Близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият
от тях е приет на общо основание по бал, а другият е с успешно положени конкурсни
изпити и минимален бал 24.00.“
18.3. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
- За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за
специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:
от 01 МАРТ 2019 г. до 21 МАРТ 2019 г.
Изпити: биология 24 МАРТ 2019 г. / неделя /
Химия
07 АПРИЛ 2019 г. / неделя /
- За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина,
Дентална медицина и Фармация:
от 17 ЮНИ 2019 г. до 12.00 ЧАСА НА 28 ЮНИ 2019 г.
Редовни изпити:
БИОЛОГИЯ
30 ЮНИ 2019 г. / неделя /
ХИМИЯ
07 ЮЛИ 2019 г. / неделя /
КЛАСИРАНЕ:
15 ЮЛИ 2019 г.
18.4. За специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София:
- Прием на документи: от 08 ЮЛИ 2019 г. до 15 ЮЛИ 2019 г.
- Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на
нуждаещите се”:
По график :
16, 17, 18, 19 юли 2019 г.
МОДЕЛИРАНЕ
20 юли 2019 г. / събота /
Идентификация
21 юли 2019 г.
- Резултати от
Първо класиране:
22 юли след 15.00 ч.
- Записване на студенти:
23, 24, 25, 26 юли и 27 юли до 13.00 ч.
- Резултати от
Второ класиране:
29 юли след 14.00 ч.
- Записване на студенти:
30, 31, юли и 01 август до 13.00 ч.
18.5. Подаване на Заявления за участие в класиране за обучение срещу заплащане, на
основание чл.21, ал. 2 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет- София
кандидат-студентски изпити за 2019 г.:
от 05 август 2019 г. до 09 август 2019 г.
Класиране: 12 август 2019 г.
19. АС утвърждава следните такси за подаване на документи за предварителните изпити:
- За един изпит – 70 лв.
- За два изпита – 100 лв.
20. АС утвърждава следния График за прием на чужди граждани за студенти в МУ- София
за учебната 2019/ 2020 г.
5

I. Прием на документи на лица, граждани на ЕС и ЕИП:
от 15.07.2019 г. до 12.09.2019 г.
II. Провеждане на подготвителни курсове по биология и химия на английски език от
преподаватели по биология от МФ и по химия от ФФ с цел уеднаквяване на знанията по биология
и химия на кандидатите от различни страни.
1. От 19.08.2019 г. до 23.08.2019 г. ;
Конкурсен изпит по английски език, биология и химия- 24.08.2019 г. / събота /
Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 27.08.2019 г.
2. От 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.
Конкурсен изпит по английски език, биология и химия- 14.09.2019 г. / събота /
Обявяване на резултатите от втория изпит -16.09.2019 г.
Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно,
изпитът се счита за неиздържан.
Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!
3. Класиране – 17.09.2019 г.
III. Прием на документи на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и
ЕИП / трети страни /:
От 03.06.2019 г. до 30.09.2019 г.
Допълнителен конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език04.10.2019 г. само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до
30.09.2018 г. Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година на
английски език или на български език според желанието им.
IV. Прием на лица с двойно гражданство.
1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е
член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните
изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е
член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и
желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен
изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат
годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс
таксата за обучение на английски език за съответната специалност.Размерът на таксите се
определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
3. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е
член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България,
независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която
не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се
приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат
50 % от таксата определена за чужди граждани.
V. Начало на учебната година за студентите, които се обучават на английски език по
специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 14.10.2019 г.
21. АС утвърждава следните такси за административни услуги за прием на чужди
граждани:
21.1.Такса за подаване на документи – 70 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.
21.2. Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв.
Внася се в касата на МУ- Ректорат.
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21.3.Такса за подготвителен курс по биология и химия на английски език – по 300 лв. на
предмет. Общо 600 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.
21.4.Заплащане на преподавателите, които провеждат занятията- съгласно Правилника за
подготовка и провеждане на уч.2018/ 2019 г.:
- 70 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирано лице.
- 45 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирано лице.
21.5. Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. Внася се в
касата на ЦЕОФВС.
Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели на
ЦЕОФВС.
21.6. Заплащане на преподавателите, които проверяват писмените работи - по 15 лв. на
прегледана работа от конкурсен изпит по английски език, биология и химия на кандидат- студент
за всеки член от комисията.
22. Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица
за набиране на студенти за уч. 2019/ 2020 г.
23. Във връзка с постъпила жалба от д-р Д.Г. и с оглед необходимостта от привеждане
разпоредбите на чл.126, ал.1 и чл.134, ал. 1 от ПУРПНСЗАДМУС в съответствие с чл.53 и чл. 60
от ППЗРАСРБ, Академичния съвет приема изменения както следва:
23.1. Чл. 126, ал. 1 от ПУРПНСЗАДМУС да бъде изцяло изменен, като на мястото на
досегашния текст да се приеме следния:
„Чл.126. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен "доктор", която за специалностите от
регулираните професии трябва да бъде по същата специалност;
2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в МУ-София или в друго висше училище или научна
организация, или
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята
област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на
образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научна степен "доктор на
науките";
4. да отговарят на съответните минимални национални изисквания и изискванията на
настоящия правилник Приложения 3 и 4.;
5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.“
23.2. Чл. 134, ал. 1 от ПУРПНСЗАДМУС да бъде изцяло изменен, като на мястото на
досегашния текст да се приеме следния:
Чл. 134 (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен "доктор";
2. да са заемали академичната длъжност "доцент" в МУ-София или в друго висше
училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет
години:
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а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в МУ-София или в друго висше училище или научна
организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята
област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на
образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за
заемане на академичната длъжност "доцент";
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации,
изобретения и други научни и научноприложни разработки или художественотворчески
постижения, които се оценяват по съвкупност;
5. да отговорят на минималните национални изисквания и на изискванията на този
правилник Приложения 3 и 4;
6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
23.3 АС утвърждава изменения в Приложение 3 към ПУРПНСЗАДМУС в съответствие с
постъпилите предложения от факултетите на МУ- София.
24. АС утвърждава следното предложение от Постоянната комисия за промени в
ПУРПНСЗАД в Медицински университет- София относно промени в ПУДМУС, с които се
определя обхвата и критериите за присъждане на Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на
МУ- София.
„Доктор хонорис кауза е почетно научно звание, което може да се присъжда от МУСофия на български и чуждестранни учени, специалисти, общественици и други, които имат
изключителни заслуги към развитието на медицинското образование, науката, практиката и
обществения живот. „Доктор хонорис кауза“ може да се присъжда и в други случаи от
посочените, като жест на добра воля на изтъкнати общественици, академични личности,
политици и т.н., които са допринесли или ще допринасят за обществения престиж, уважението
и положителното отношение към МУ-София.“
25. АС утвърждава хонорувани преподаватели към ЦЕОФВС за летния семестър на
учебната 2018/ 2019 г. както следва:
За подготвителната учебна година на английски език: П. Александрова.
За групите , обучаващи се на английски език в Медицински факултет и във Факултет по
Дентална медицина- по български език:
Р.Стоева, П. Аршинкова, П. Георгиева, Г.Иванова, П.Кънева, А.Белберова, И.Табакова, К.
Георгиева, Д. Витанова, Л. Велкова, доц. К. Чаралозова, И. Райчинова, К.Тихова, В.Чалъмова, М.
Митева, Н. Кръстева, Н. Куков.
Спорт: за наднормени часове по спорт и спортно- състезателна дейност:
К. Герасимов, К. Добрев
26. АС приема Становището на Комисията по преобразуването на ЦЕОФВС в Департамент,
съгласно Решение на АС от 23.10.2018 г. и Заповед № РК 36-2546/ 25.10.2018 г. на Ректора на
МУ- София и взема следните решения:
26.1. Съгласно изискванията на ЗВО (чл. 30, ал. 1, т.3а и във връзка чл. 25, ал.1,2 и 3) АС
преобразува ЦЕОФВС чрез закриване на настоящото обслужващо звено и на негово място създава
Департамент, като ново основно звено на МУ- София, считано от 01.03.2019 г. вкл.
26.2. Възлага на ФС на ФОЗ, като методичен ръководител съгласно (чл. 27 от ПУДМУС) да
представи на ректора предложение за структура и състав на новото академичното звено в
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съответствие с изискванията на ПУДМУС и ПУРПНСЗАД, което да бъде утвърдено на
следващото заседание на Академичния съвет.
26.3. Възлага на ректора да внесе предложение до председателя на ОС на МУ-София за
включване в дневния ред по т. Промени в ПУДМУС, на приетите и извършени от АС промени във
връзка с разкритото ново основно звено.
27. АС утвърждава Решението на Ректорския съвет от 19 юли 2018 г. за приемане на
Европейска харта на изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи, на
основание изискването на т. 2 на § 43 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав на Р България.
28. АС разрешава преобявяване на 29 броя неусвоени докторантури от прием 2018/ 2019 г.
от които:
- 22 за редовни докторанти; и
- 7 за задочни докторанти.
Разпределени както следва:
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ –
Редовни - 18; задочни - 2; Общо – 20 броя.
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Редовни - 0 ; задочни - 1; Общо – 1 брой.
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ –
Редовни - 3; задочни - 0; Общо - 3 броя.
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – Редовни - 1; задочни - 4; Общо – 5 броя.
29. АС приема предложението на ФС на Медицински факултет и на основание алинея (5)
на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на Ръководители на катедри и решение
на Декански съвет на МФ от 20.11.2018 г. и разрешава да преминат на постоянни трудови
договори следните асистенти, защитили в срок дисертационен труд:
- Ас. Б. Бечев, дбф, Катедра по медицинска физика и биофизика, защитил дисертационен
труд на 07.11.2018 г.
- Ас. д-р М. Славова, дм, Катедра по гастроентерология, защитила дисертационен труд на
23.07.2018 г.
- Ас. д-р Н. Поройлиев, дм, Катедра по спешна медицина, защитил дисертационен труд на
12.06.2018 г.;
- Ас. С. Вълкова, дб, Катедра по медицинска химия и биохимия, защитила дисертационен
труд на 28.11.2018 г.;
- Ас. д-р В. Василев, дм, Катедра по нефрология, защитил дисертационен труд на
04.09.2018 г.;
- Ас. д-р
Ю. Проевска, дм, Катедра по медицинска микробилогия, защитила
дисертационен труд на 12.12.2018 г. ;
- Ас. д-р А. Христов, дм, Катедра по съдебна медицина и деонтология, защитил
дисертационен труд на 12.12.2018 г.
- Ас. д-р А. Цакова, дм, катедра по клинична лаборатория и клинична имунология,
защитила дисертационен труд на 19.04.2018 г.
30 . АС приема предложението на ФС на ФДМ и на основание алинея (5) на чл. 112 на
ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на Ръководител на Катедрата по „Пародонтология“ и
Решение на ФС от 16.01.2019 г. и разрешава да премине на постоянен трудов договор д-р В.
Панова, защитила в срок дисертационен труд на 16.07.2018 г.
31. Във връзка с извършване на разходи по договори за изпълнение на Национални научни
програми, финансирани от Министерството на образованието и науката на Република България, с
оглед изискванията на ЗОП, АС реши:
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Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти,
консумативи и др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и
хардуер, програмни продукти и др. необходими по договори за изпълнение на Национални научни
програми, финансирани от Министерството на образованието и науката на Република България,
следва да се закупуват/ възлагат отделно за всеки договор (етап от него) без да се обобщават. При
надхвърляне на праговете на ЗОП за директно възлагане, следва да се проведе вид поръчка,
съответстваща на прага по ЗОП за конкретния договор (етап от него).
32. АС приема за сведение становище от проф. д-р М. Пенева и решение на ФС на ФДМ
относно писмо от гл. санитарен инспектор д-р А. Кунчев, като обръща внимание на авторския
колектив за прецизиране на изказваните научни тези.
33. АС не приема Доклад – самооценка за разкриване на процедура за програмна
акредитация на докторска програма „Дентална клинична алергология и орална патология“ и го
връща за преразглеждане от ФДМ.
34. АС предлага да се продължи срока на трудовите договори като гост- преподаватели за
срок до 1 година в съответствие с решение на АС от 27.11.2018, т. 29 на следните хабилитирани
преподаватели от Медицински факултет.
ПРОФ. Д. ПАЛОВА, Катедра по анатомия, хистология и ембриология;
ПРОФ. С.ЗАХАРИЕВА, Катедра по ендокринология;
ПРОФ. В. ДИМИТРОВ, Катедра по алергология;
АКАД. Б. ТЕНЧОВ, Катедра по медицинска физика и биофизика;
ПРОФ. Н. БОЯДЖИЕВА, Катедра по фармакология и токсикология.
35. АС приема и утвърждава следните предложения от Факултетният съвет на МФ:
35.1. Дисциплината „Студентски спорт“ да премине от задължителна в свободно избираема
от уч. 2019/20 г.;
35.2. Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология да се раздели на две
катедри: Катедра по клинична лаборатория и Катедра по клинична имунология;
35.3. Да се промени
Учебния план на специалност „Медицина“, образователноквалификационна степен „Магистър“ от уч. 2019/ 2020 г. в съответствие с предходните промени.
36. Във връзка с постъпило искане на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за увеличаване на
договорената цена за доставка на ел.енергия, съгласно сключен договор № Д-ОП-97/02.03.2018г.,
поради промяна на пазарната конюнктура, АС реши: Предлага да се сключи Допълнително
споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за срок от 3 месеца при приемане на предложената и
определена от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД цена.
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