Р Е Ш Е Н И Я
от ПРОТОКОЛ № 33 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 26.03.2019 г.

СЪВЕТ

НА

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Одобрява избора на Д-р В. Димитрова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неонатология” в Катедра по
акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
II. Одобрява избора на Д-р Н. Петракиева за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра
по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
III. Одобрява избора на Д-р Д. Митев за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра
по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
IV. Одобрява избора на Д-р Р.Георгиев 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“.
V. АС реши да се освободят от заеманите асистентски длъжности в Катедрата по
вътрешни болести на МФ преподавателите М. Христова и М. Николова, поради промяна на
базата от УМБАЛ “Александровска“ на УМБАЛ “Св. Ив. Рилски“, с оглед разрешаването на
нови конкурси за асистенти в Катедрата по вътрешни болести.
VI. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет - София както следва:
1. За Катедра по хигиена – двама асистенти в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност ( Хигиена вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др. )” на база
Катедра по хигиена, МФ.
2. За Катедра по патофизиология – един асистент в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Патофизиология” на база Катедра по патофизиология, МФ.
3. За Катедра по медицинска химия и биохимия – един главен асистент в област на
висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, по професионално
направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия” на база Катедра
по медицинска химия и биохимия, МФ.
4. За Катедра по клинична лаборатория – двама главни асистенти в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична лаборатория” на база УМБАЛ
„Александровска“, МФ.
5. За Катедра по клинична имунология – един доцент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Имунология” на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МФ.
6. За Катедра по клинична имунология – един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Имунология” на база УМБАЛ „Александровска“, МФ.
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7. За Катедра по епидемиология – един асистент в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Епидемиология” на база Катедра по епидемиология, МФ.
8. За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – двама главни асистенти в
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, един - на
база УМБАЛ „Св. Анна“ и един - на база УМБАЛ „Св. Екатерина“, МФ.
9. За Катедра по вътрешни болести – двама асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Нефрология” на база УМБАЛ „Александровска“, МФ.
10. За Катедра по вътрешни болести – един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „вътрешни болести” на база клиника по хематология на УМБАЛ
„Александровска“, МФ.
11 За Катедра по вътрешни болести – двама главни асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Ревматология” на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МФ.
12. За Катедрата по Ортодонтия- един „главен асистент“ в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална
медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“, ФДМ.
VII. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Б. Владимиров, дм, Катедра по
гастроентерология, МФ 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 Проф. д-р Ю. Македонска, дм, Катедра по сърдечносъдова хирургия и инвазивна кардиология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда
чрез подписване на допълнително споразумение.
IX. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Д. Младенов, дм, Катедра по урология, МФ,
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.
X. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Д. Свинаров, дмн, Катедра по клинична
лаборатория, МФ , 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.
XI. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Р. Рашков, дмн, Катедра по вътрешни
болести, МФ , 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.
XII. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р З.Коларов, дмн, Катедра по вътрешни
болести, МФ , 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.
XIII. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р З. Спасова, дмн, Катедра по вътрешни
болести, МФ , 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.
XIV. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Д. Попова, дм, Катедра по клинична
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фармакология и терапия, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
XV. АС определя 05.04.2019 г. като ден за провеждане на честванията за Празника на
Медицински университет – София и го обявява за неучебен, но работен ден.
XVI. АС присъжда почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на
българската медицина през изминалата 2018 година на проф.д-р Ц. Воденичаров, Декан на
Факултет по обществено здраве, Катедра по здравна политика и мениджмънт.
XVII. АС присъжда награден знак „PANACEA” за значими постижения в
преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2018 година, както
следва:
1. В медико- клинична област на проф. д-р Д. Свинаров, дмн- Катедра по клинична
лаборатория, МФ;
2. В медико- биологична област на проф. д-р Н. Лазаров, дмн- Катедра по анатомия ,
хистология и ембриология, МФ;
3.В медико- социална област на проф.д-р З.Петрова, дмн – Катедра по здравна
политика и мениджмънт, ФОЗ.
XVIII. АС присъжда почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за ОСОБЕНИ
заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята
професионална реализация както следва:
1. Проф.д-р В. Тасев, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия, МФ.
2. Проф.д-р Г.Тодоров, дм – Катедра по хирургия, МФ
3. Проф. д-р Б. Йорданов, дм - Катедра по протетична дентална медицина, ФДМ.
4. Проф. К. Митов, дф – Катедра по организация и икономика на фармацията, ФФ.
5. Проф. д-р В. Василев, дмн- Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.
XIX. АС присъжда почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за
ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята
професионална реализация както следва:
1. Доц. д-р К. Янев, дм- Катедра урология, МФ
2. Доц. д-р М. Георгиев, дм- Катедра урология, МФ, Началник Клиника по урология
УМБАЛ „Александровска“.
XX. АС утвърди предложението на ФС на Медицински факултет за присъждането на
традиционните годишни награди за значителни приноси в научноизследователската и
преподавателската дейност и с парична награда по 1000 лв. на награден както следва:
1. Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в научната и
преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки -– на проф. д-р О. Георгиев,
дм, КПВБ, Ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести.
2. Награда на името на проф. Парашкев Стоянов - хирургически науки –
на доц. д-р С.Тошев, дм – Катедра по хирургия.
3. Награда на името на акад. Димитър Ораховац - фундаментални науки на Проф. А. Михайлова, дб – Катедра по клинична имунология.
4. Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов:
- в областта на фундаменталните науки - на гл. ас. Т. Богданов, дф – Катедра по
медицинска физика и биофизика;
- в областта на клиничните науки – на ас. д-р А. Димитрова, дм - Катедра по
алергология.
5. Студентска награда на името на проф. Асен Златаров - на М. Кайрякова,
студентка по медицина VI курс;
6. Награда за изключителни постижения и цялостен принос в областта на
медицинската наука и практика на името на проф. Стоян Киркович -на проф. д-р Л.
Владимирова, дмн, Катедра по вътрешни болести.
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XXI. АС реши: Допълва се Раздел пети, чл. 19- т.II от ОВПРЗ както следва: Към
клиничните катедри на МФ се допълва „и катедрата по Здравни грижи на ФОЗ“.
XXII. АС реши да се изплати през м. април 2019 г. еднократно допълнително
възнаграждение „Великденска добавка“ в размер на 50 % от брутната работна заплата / БРЗ /
на всички служители на основен трудов договор, вкл. и на преподавателите от клиничните
катедри на МФ и Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ, съгласно Раздел пети, чл. 19- т.II от
ОВПРЗ на МУ- София.
XXIII. АС утвърждава такси за административни услуги на лица, които не са
студенти, на основание чл.90, ал.3, б. (г) от ЗВО както следва:
1. Актуализирани такси:
1.1. Дубликат на диплома за завършено висше образование - 70.00 лв. с ДДС.
1.2. Служебна бележка с резултати от кандидат- студентски изпити - 10.00 лв. с ДДС.
1.3. Удостоверение – 20 лв. с ДДС.
1.4. Такса за приемане и обработка на документи на чужди граждани -70.00 лв. с ДДС.
1.5. Такса за прием и обработка на документи за признаване на правоспособност на
завършили в чуждестранни висши учебни заведения -70.00 лв. с ДДС.
1.6. Дубликат на свидетелство за ВСД - 36.00 лв. с ДДС.
1.7. Дубликат на диплома за придобита ОНС „доктор“ и научна степен – 70.00 лв. с
ДДС.
1.8. Такса за издаване на английски език на приложение към диплом за придобита
ОНС „доктор“ и научна степен – 70.00 лв. с ДДС.
2.Нови такси:
1.1. Дубликат на книжка на специализиращия- 15.00 лв. с ДДС.
2.2. Дубликат на удостоверение за продължаващо обучаване на медицински сестри,
акушерки и асоциирани медицински специалисти - 15.00 лв. с ДДС.
3.Такси, които отпадат:
3.1. Такса за издаване на Сертификат на английски език, тъй като вече не се издават
сертификати.
3.2. Таксата за издаване на Сертификат на Свидетелство за призната специалност на
английски език.
Останалите такси не се променят.
XXIV. АС приема за сведение и одобрява информацията за изготвеното Становище на
МУ- София по Проект на ПМС за приемане на Наредба за критериите за определяне на
университетски болници.
XXV.АС утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските
проекти от конкурсите на МУ–София “Грант-2019” - базирани в звената 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-2019”.
XXVI. АС утвърждава оценъчните критерии за финансиране на изследователските
проекти чрез конкурсите на МУ-София както следва:
 “Грант-2019” за звената на МУ-София – финансират се всички проекти с оценка
20 - 16 вкл. точки.
 “Грант-2019” за Университетски болници, сключили Договор с МУ - София за
обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на
научноизследователска дейност – финансират се всички проекти с оценка 20 - 17 вкл.
точки.
 “Млад изследовател-2019” - финансират се всички проекти с оценки 19 - 17 точки
по основни критерии и 11 - 8 точки по допълнителни критерии. вкл.
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XXVII. АС утвърждава следната технология на финансиране: Финасирането се
извършва на база максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на
бюджетните средства и оценката на проектите. Взети са в предвид и препоръките на
рецензентите, както и редукции от страна на финансово счетоводен отдел.
XXVIII.АС утвърждава обявяването на следните конкурси:
1. Обявяване на Конкурс “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания
в МУ-София – 2019” за финансиране на изследователски проекти със средства от
бюджетната субсидия за 2019 г.
2. Обявяване на Конкурс “Стимулиране на научни изследвания в области с
постигнати високи постижения - 2019” за финансиране на изследователски проекти със
средства от бюджетната субсидия за 2019 г.
3. Срок за подаване на документите и по двата конкурса –1 месец, считано от
10.06.2019 г.
XXIX. АС утвърждава създаването на
Катедра „Езиково обучение, медицинска
педагогика и спорт“ в ДЕОС с 14 чл. академичен състав: 5 професори, 6 доценти и 3 гл.
асистенти, с обособени 4 сектори: Български език, Чужди езици, Медицинска педагогика и
Спорт.
XXX. АС разрешава промяна в разпределението на часовете за специализирания
подготвителен курс за чуждестранни студенти в МУ- София за втория семестър на учебната
2018/2019 г., като се възложат по 40 учебни часа лекции по биология на български език и 40
учебни часа лекции по химия на български език на преподавателите от Катедра по биология
на Медицински факултет на МУ-София и от Катедра по Химия при Фармацевтичен факултет
на МУ-София.
XXXI. АС приема за сведение представената от Ректора информация за проведеното
заседание на Съвета на Ректорите на ВУ, съвместно с Министъра на образованието на
21.03.2019 г.
XXXII. АС приема за сведение разясненията на Ректора по информацията в
изпратените писма до Деканите на факултети и Директорите на Медицински колеж, ФилиалВраца и ДЕОС във връзка с прилагането на новата ал. 7 на чл.112 от ПУРПНСЗАД в МУСофия.
XXXIII. 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 от 19.03.2019 г. разрешава да преминат на постоянни
трудови договори следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок:
1. Ас. д-р Е. Чорбаджиева, дм, Катедра по неврология, защитила дисертационен труд
на 25.10.2018 г.;
2. Ас. д-р А. Асенова, дм, Катедра по неврология, защитила дисертационен труд на
30.10.2018 г.;
3. Ас. д-р П. Дамянов, дм, Катедра по неврология, защитил дисертационен труд на
09.01.2019 г.;
4. Ас. д-р Р. Енева, дм, Катедра по педиатрия, защитила дисертационен труд на
15.03.2018 г.;
5. Ас. д-р А. Димитрова, дм, Катедра по алергология, защитила дисертационен труд
на 24.01.2019 г.
XXXIV. АС утвърждава предложение на ФС на МФ за преименуване на две катедри
както следва:
4. Катедрата по ендокринология и геронтология- на Катедра по ендокринология
5. Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене – в Катедра по хигиена.
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XXXV. АС утвърждава актуализиран учебния план на специалност „Медицина“ на
образователно-квалификационна степен „магистър“ за уч. 2019/20 г. с разширяване на
обучението по клинична имунология.
XXXVI. АС отлага вземането на решение за допълнение на Приложение 1 на
ПУРПНСЗАД на МУ-София с научна специалност „Медицинска онкология“ поради
предстояща промяна на Приложение 1.
XXXVII. АС отлага вземането на решение за утвърждаване на Учебен план, учебни
програми и квалификационна характеристика на специалност от нерегулираните професии
,,Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“ на ОКС Магистър във Фармацевтичен
факултет, до завършването на фактическия състав по одобряване на магистратурата от
НАОА.
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