Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 26.02.2019 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Утвърждава предложенията за прием на български студенти в МУ - София за учебната
2019/ 2020 г. както следва:
1. Медицина
180 д. и 10 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
2. Дентална Медицина 120 д. и 2 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
3.Фармация
120 д. и 4 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
4. Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър:
- 10 д. редовно обучение и
- 10 д. задочно обучение
ОКС Магистър / след бакалавър /– 67 д. задочно обучение
5. Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър
- 10 д. редовно обучение и 40 д. задочно обучение
ОКС Магистър /след бакалавър / – 60 д. задочно обучение
6. Кинезитерапия, ОКС Бакалавър:
- 40 д. редовно обучение и 5 д. по ПМС №103/ 93г. и ПМС № 228/ 97 г.
7. Здравни грижи: ОКС Бакалавър:
Във Факултет по Обществено здраве:
Медицинска сестра
100 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Акушерка
30 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Лекарски асистент
30 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
8. Здравни грижи, ОКС Магистър - редовно обучение
/по чл. 42, ал,1 т.1 буква а от ЗВО - 30 д. / , разпределени както следва:
10 д. по специалност „ Медицинска рехабилитация и балнеология“
10 д. по специалност „ Медицинска козметика“
10 д. по специалност „ Клинични здравни грижи“
9. Здравни грижи, ОКС Бакалавър:
Във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:
 Медицинска сестра–
55 д
 Акушерка
15 д.
 Лекарски асистент
30 д.
10. Здравни грижи, ОКС Професионален бакалавър в МК „Й. Филаретова“:
 Медицински лаборант
30 д.
 Рентгенов лаборант
40 д.
 Зъботехник
45 д.
 Рехабилитатор
40 д.
 Помощник фармацевт
45 д.
 Инспектор по обществено здраве
15 д.
 Масажист / с увредено зрение /
5 д.
 Медицинска козметика
30 д.
Всичко за МУ- София 1197 д. От тях 1020 д. редовно и 177 д. задочно обучение.
II. Утвърждава предложенията за прием на докторанти за уч. 2019/2020 г. както следва:
1. Общ брой докторантури
90 бр.
- редовна форма на обучение 59 бр.
- задочна форма на обучение 31 бр.
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2. Разпределение по факултети:
 Медицински факултет: Общ брой – 56 бр.
От тях редовни – 45 бр, задочни - 11 бр.
 Факултет по дентална медицина : Общ брой – 5 бр.
От тях редовни – 4 бр, задочни - 1 бр.
 Фармацевтичен факултет: Общ брой – 9 бр.
От тях редовни – 7 бр, задочни - 2 бр.
 Факултет по обществено здраве: Общ брой – 20 бр.
От тях редовни – 3 бр, задочни - 17 бр.
3. АС реши при неусвояване на докторантури да бъдат налагани санкции на катедрите от
Ръководителите на основните звена, както следва: при 50 % неусвояване да се отнема правото
за заявяване на една докторантура и/ или глоба - 5 % от финансовата субсидия за апаратура,
при 75 % - неусвояване – 2 докторантури и/ или - 10 % от финансовата субсидия за апаратура
от заявките на съответните катедри за следващата учебна година.
III. АС утвърждава следните такси за прием и обучение на български и чуждестранни
студенти в МУ- София за уч. 2019/ 2020 г. :
1. Такса за кандидат- студентски изпит – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ
изпит / за два изпита – 100 лв. /
2. Годишни такси за обучение на ОКС Магистър:
Медицина, Дентална медицина и Фармация: 900 лв.
За ОКС Магистър /след бакалавър /
- професионално направление „Обществено здраве“; - задочно обучение - 800 лв.
За ОКС Магистър /след бакалавър /
- професионално направление „Здравни грижи“:
редовно и задочно обучение 800 лв.
Годишна такса за обучение на ОКС Магистър /ФОЗ- втора магистратура /- 2460 лв.
3. Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър:
- Професионално направление Здравни грижи :
За Факултет по обществено здраве–
700 лв.
За Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца – 700 лв.
- Професионално направление Обществено здраве:
- редовно обучение
700 лв.
- задочно обучение
350 лв.
4. Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър:
Професионално направление Здравни грижи – 700 лв.
5. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и ЕИП:
А./ Такси за обучение на ОКС Магистър:
Медицина:
на български език
7000 евро
на английски език
8000 евро
Дентална медицина: на български език
7000 евро
на английски език
8000 евро
Фармация:
на български език
5000 евро
на английски език
6000 евро.
Обществено здраве на ОКС Магистър / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:
- на български език
3000 евро;
- на английски език
4000 евро
Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър:
- професионално направление Обществено здраве
- редовно и задочно обучение
- български език 3000 евро
- английски език 4000 евро
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- в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение
- български език
3000 евро
- английски език
4000 евро
В./ Такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър в професионално
направление Здравни грижи:
- български език
3000 евро.
- английски език
4000 евро
6. Годишни такси за обучение на Докторанти:
А./ Български докторанти по Медицина, Дентална медицина, Фармация и
Обществено здраве :
- редовно обучение – 900 лв.
- задочно обучение – 450 лв;
Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина:
На български език – редовно обучение - 7000 евро
- задочно обучение - 4500 евро
На английски език -редовно обучение - 8000 евро
- задочно обучение - 5500 евро
В./ Чуждестранни докторанти по Дентална медицина и Фармация :
На български език и на английски език:
- редовно обучение 8000 евро,
- задочно обучение 4500 евро.
Г. / Чуждестранни докторанти по направление Обществено здраве
На български език – задочно обучение - 3000 евро
На английски език - задочно обучение - 4000 евро
7. Годишни такси за езиков курс :
- на български език3700 евро;
- на английски език 4800 евро.
IV. АС допълва Общите вътрешни правила за работната заплата / ОВПРЗ / на
Медицински университет - София както следва:
1.Текстът на „чл. 2, т. 7. Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.“
придобива вида „чл. 2, т. 7. Правилник за подготовка и провеждане на съответната учебна
година“.
2. Вътрешните правила се допълват със следния нов текст:
„§ 6. По решение на Академичен съвет от 18.12.2018 г. да се извърши увеличение на ОРЗ
на всички служители и преподаватели от структурните звена на МУ- София с 8 %, считано от
01.01.2019 г. в рамките на бюджета за 2019 г. по звена и за МУ- София.“
V. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София
както следва:
1. Фармацевтичен факултет:
Едно място за Асистент в област на висше образование 4. „Природни науки”, по
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия” за
нуждите на Катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет.
2. Факултет по обществено здраве:
- Едно място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по Медицинска
етика и право;
- Едно място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по Медицинска
педагогика;
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- Едно място за „главен асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт”, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Хигиена /
вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ за нуждите на Катедрата по Трудова
медицина;
- Едно място за „асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по
Социална медицина;
- Едно място за „асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по
Здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца;
- Едно място на 0,25 длъжност „преподавател” по практика в „Спешна помощ» на
студенти от специалност „Лекарски асистент” на ОКС „бакалавър” за нуждите на Катедрата по
Здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца;
- Едно място на 0,25 длъжност „преподавател» по практика в отделение по Вътрешни
болести на студенти от специалност „Лекарски асистент” на ОКС „бакалавър” за нуждите на
Катедрата по Здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца;
VI. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Н. Данчев, дм , /за втори път/ на основание
чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
VII. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Й. Пашов, дм от Медицински колеж „Й.
Филаретова“ / за първи път /, 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.
VIII. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р В. Чакърски , дм от Медицински колеж „Й.
Филаретова“ / за първи път /, 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.
IX. АС предлага на Министъра на здравеопазването за награждаване с орден „Св. Св.
Кирил и Методий“- огърлие, първа степен акад. Вл. Овчаров, дмн за особени заслуги за
развитието на медицинската наука и образование.
X. АС допълва правилата за прием на чужди граждани за студенти в МУ- София за
учебната 2019/ 2020 г., както следва: „Всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с Дипломата за
завършено средно образование представят и издадено от
Регионално управление на
образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование с оценки,
приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците.
XI. АС реши за кандидат- студентите по специалностите Медицина, Дентална медицина
и Фармация при МУ- София за уч. 2019/ 2020 г. публикуването на резултатите от конкурсните
изпити по биология и химия / от предварителните и от редовните изпити / на страницата на
МУ- София да става срещу идентификационен номер и персонален код, а класирането да се
публикува само с входящ номер и състезателен бал.
XII. Потвърждава и допълва Решение на АС от 08.01.2016 г. за отчисленията от всички
реализирани приходи по § 24-04 по бюджетите на структурните звена както следва:
за 2019 г. и за 2020 г.- по 15 %.
XIII. АС разрешава промяна в разпределението на часовете за специализирания
подготвителен курс за чуждестранни студенти в МУ- София за втория семестър на уч.
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2018/2019 г., като се възложат по 40 учебни часа лекции по биология на английски език и 40
учебни часа лекции по химия на английски език на преподавателите от Катедра по биология на
Медицински факултет на МУ-София и от Катедра по фармацевтична химия при Фармацевтичен
факултет на МУ-София.
XIV. АС утвърди Решение на Факултетния съвет на Факултет по обществено здраве
както следва:
1. АС закрива Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт / ЦЕОФВС/,
считано от 01.03.2019 г., и открива Департамент по езиково обучение и спорт / ДЕОС /, считано
от 01.03.2019 г.
2. АС приема предложената от ФС на ФОЗ структура на ДЕОС, както следва:
Катедра „Медицинска педагогика“ и
Катедра „Езиково обучение и спорт“- с два сектора: Сектор „Езиково обучение“ и
Сектор „Спорт“.
3. АС възлага на Ректора да прекрати изпълнението на длъжността „Ръководител на
ЦЕОФВС“ на доц. И. Станкова, поради закриване на това обслужващо звено считано от
01.03.2019 г.
4. АС избира за Временно изпълняващ длъжността „Директор на ДЕОС“ за срок от 3
месеца, считано от 01.03.2019 г. Проф. П. Балканска, дм.
5. Утвърдените от АС промени влизат в сила от 01.03.2019 г.
6. Създаденият Департамент и неговата структура да бъдат отразени в Правилника за
устройство и дейността на МУ- София /ПУДМУС/ на следващото Общо събрание на МУСофия.
XV. АС приема предложението за назначаване на служители в структурните звена, които
да отговарят за сигурността, противодействие на тероризма, защита при бедствия и пожарна
безопасност на длъжност „Инспектор сигурност, управление при кризи и пожарна безопасност
към МУ- София на основание ПМС № 66/ 1996 г., както следва:
За Медицински колеж- 1 бр.
За Филиал- Враца – 1 бр. , за СОССБОС – 1 бр. и 1 бр. за ДЕОС и РТБ, които да се
обслужват от назначения служител на ЦМБ.
XVI. АС приема за сведение информацията за предстоящо сключване на договор с
Първи Московски Медицински Университет „Сеченов“ за обмен на студенти по Медицина и
Дентална медицина.
XVII. АС приема за сведение и подготвените становища на МУ- София относно Проекта
за промени в ЗВО на МОН и по Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
22.01.2015 г. на МЗ, като предлага да бъдат изпратени в МОН и МЗ всички постъпили
предложения от факултетите.
XVIII. АС утвърждава актуализирани учебни планове на специалност „Обществено
здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „Бакалавър“- редовно и задочно обучение в сила от
учебната 2019/ 2020 г.
XIX. АС утвърждава следните промени в учебния план на III курс, специалност
„Кинезитерапия“, ОКС „Бакалавър“ във ФОЗ:
1. Дисциплината Педиатрия с общ хорариум от 30 ч. от VI семестър се премества в
VII семестър;
2. Дисциплината „Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на
здравето“ с общ хорариум от 30 ч. се премества от VII семестър в VI семестър.
XX. АС разрешава провеждане на предварителни кандидат- студентски изпити в
Медицински университет - София както следва:
1. Предварителни кандидат-студентски изпити през м. март 2019 г. във Факултет по
обществено здраве за специалностите на ОКС „Бакалавър“ - „медицинска сестра“, „акушерка“,
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„обществено здраве и здравен мениджмънт“ (тест по етика и право) и „лекарски асистент“ и
„кинезитерапия“ (тест по биология).
2. Предварителна кандидат-студентска кампания във Филиал „проф. д-р Иван Митев“ Враца за специалностите на ОКС „Бакалавър“ - „медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски
асистент“ както следва:
- Прием на документи от 05.03.2019 г. до 05.04.2019 г.
- Изпит на 11.04.2019 г. (Тест по етика за „медицинска сестра“ и „акушерка“ и Тест по
биология за „лекарски асистент“)
3. Редовна кандидат-студентска кампания във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца:
- Прием на документи от 01.06.2019 г. до 23.07.2019 г.
- Изпити на 25, 26 и 27.07.2019 г.
XXI. АС предлага да се продължи срока на трудовия договор като гост- преподавател за
срок до една година на проф. д-р З. Петрова от ФОЗ, в съответствие с т. 29 от решение на
АС от 27.11.2018.
XXII. АС утвърждава промяна на името на Катедрата по ОЛЧХ при ФДМ на Катедра по
„Дентална орална и лицево- челюстна хирургия“ при ФДМ.
XXIII. АС приема за сведение информацията за съдебното решение във връзка с проекти
„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.
XXIV. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура към НАОА, за
програмна акредитация на докторска програма „Неврохирургия” по професионално
направление 7.1. „Медицина”, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, за
нуждите на Катедрата по неврохирургия в Медицински факултет и Доклад за изпълнение на
задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура.
XXV. АС потвърждава участието на Ректора проф. д-р В. Златков като Ръководител на
екипа по проект „НТх- 825162“ в МУ- София по програма Хоризонт 2020 на ЕК.
XXVI. АС определя 09.04.2019 г. като ден за провеждане на честванията за Празника на
Медицински университет – София.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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