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     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ПРОТОКОЛ № 36 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 23 юли 2019 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема Становището на Контролния съвет при Медицински университет- София 

относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София на 25.06.2019 г.: 

„Проведеното Общо събрание на МУ- София на 25 юни 2019 г. е законосъобразно. В 

присъствието на 295 делегати, при необходим редуциран кворум – от 264 делегати всички 

решения относно Годишния отчет за 2018 г., както предложените промени и поправки в 

Правилника за устройство и дейността на МУ- София са приети и утвърдени единодушно от 

присъствалите 295 делегати.“ 

2. Приема Становището на Контролния съвет при Медицински университет- София 

относно законосъобразността на проведеното Общо отчетно-изборно събрание на Факултет по 

обществено здраве при МУ- София: „Проведеното Общо отчетно-изборно събрание на ФОЗ 

на 09.07.2019 г. е легитимно като в присъствието на 75 делегати и квалифицирано 

мнозинство ОС избра за Декан на ФОЗ – проф. М. Александрова, за Председател на ОС на 

ФОЗ – Проф. К. Маркова и Зам. председател на ОС - доц. Ц.- Готова и 28 чл. на Факултетния 

съвет  всички с мандат 2019- 2023 г.  

3. Утвърждава „Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2019/ 2020 г. със 

следните промени и допълнения: 
Раздел I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ПОТОЦИ И ГРУПИ 

т. 1.5. Не се разрешава прехвърляне на студенти от една група в друга група / допълва се с 

текста след началото на учебната година.  

Създава се Нова т.1.1.5. Всеки семестър /цикъл завършва със заверка в съответния УО. 

Раздел III. ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 

- т.3 и т.3.1.  се преместят в раздел VII. Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите.  

- за МФ да отпада термина „текуща оценка“ и да се заменя с „изпит“, състоящ се от устна и 

писмена част.  

6. График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2019/ 2020 година: 

6.1. Зимен семестър от 09.09.2019 г. до 20.12.2019 г.  

Откриване на учебната година със студентите от първи курс- 12.09.2019 г. 

6.1.1.Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс / Медицина, Дентална медицина 

и Фармация / от 14.10.2019 г. до 31.01.2020 г. 

6.1.2. Зимен семестър за подготвителна учебна година в ДЕОС – между 01.10.2019 г. и 

30.11.2019 г. 

6.1.3. Януарска изпитна сесия от 03.01.2020 г. до 31.01.2020 г. 

6.1.4. Януарска изпитна сесия за І-ви курс обучение на английски език: 03.02.2020 г. – 

14.02.2020 г. 
6.1.5. Поправителна февруарска сесия за семестриално завършващите V-ти курс на 

Фармацевтичен факултет и III-ти курс на Медицински Колеж „Й. Филаретова” – София: 

03.02.2020 г. до 14.02.2020 г. 

6.1.6. Студентите специалност „Медицина“ преди встъпването в преддипломен стаж имат 

право на поправителна сесия за семестриални изпити с продължителност две седмици. 

6.1.7. Поправителната сесия за студентите от ІV курс, завършващи семестриално по 

специалността „Кинезитерапия” е  през месец февруари 2020 г. 

6.2.8. Поправителната сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите 

„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент” и „Трудотерапия“  е  

от 06.07. 2020 г. до 10.07. 2020 г. 
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6.2.9. Допълнителната  сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите 

„Медицинска сестра”, „Акушерка”, Лекарски асистент” и „Трудотерапия“ е  

от 13.07. 2020 г. до 17.07. 2020 г. 

6.2. Летен семестър от 17.02.2020 г. до 29.05.2020 г. 

6.2.1.Летен семестър за специалност „Медицина”за ІV и V курс  

от 09.03.2020 г. до 31.07.2020 г. 

Летен семестър за специалност „Медицина” за VІ курс  от     16.03.2020 г. 

6.2.2. Юнска изпитна сесия от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. 

6.2.3. За курсове с 5 и повече изпити по учебен план или с голям брой студентски групи 
сесията се удължава.  

6.2.4. Изпитните дати се определят от Деканите, а катедрите обезпечават изпитните дати от  

първия до последния ден на изпитната сесия,  независимо от възникналите обективни причини. 

6.2.5. Септемврийска поправителна сесия от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. 

 Раздел IV. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ 
Коригират се кредитите в съответствие с Учебния план на специалност  Медицина както 

следва: 

т.2. От I до III курс, студентите са длъжни да натрупат 180 кредита, от които 19,5 от 

избираеми курсове. 

т.2.2. В съответствие с учебния план за специалността „Медицина“ по време на 

следването студентите са длъжни да натрупат общо 330 кредита, от които 305,5 от 

задължителни дисциплини и 24,5 от избираеми курсове и други, а от преддипломен стаж и 

държавни изпити 88,6 кредита. 

Нова т.2.3. 

т. 2.3. Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, натрупват 

кредитите за избираеми курсове от изучаването на български език – 24,5 кредита. 

т.5 Променя се в смисъл:…. от 25 до 30 часа се присъжда 1 кредит. 

Раздел VIII. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

т.1.1. Отпада изискването за обявяване в ежедневник на невалидна студентска книжка – 

при изгубена или открадната. / При издаване на дубликат на студентска книжка/ 

Допълва се т. 8.5. в смисъл: „Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски 

език, заплащат такса в размер на 30 лв. за академичен час, от които на преподавател се 

заплащат 20 лв.“ 

В т.21.1. отпада следния текст -  …“след заплащане на пълния размер на нормативно 

определената такса за чужди граждани“ / за приетите по ПМС № 103/ 1993 г. и ПМС № 228 от 

1997 г./. 

Ново съдържание на т.26. Български студенти, приети по държавна поръчка, загубили 

студентските си права поради отстраняване от МУ-София, до навършване на 3 години от датата 

на отстраняването им, могат да възстановят правата си на студенти, обучаващи се по държавна 

поръчка чрез успешно положени кандидат- студентски изпити. 

Ново съдържание на т.26.1. След изтичане на тригодишен срок от отстраняването, 

възстановяването на студентските права се извършва само чрез  заплащане на такса в размер на 

таксата за платено обучение на българските студенти, определена за съответната учебна година 

и от следващата учебна година след възстановяването, променят статута си на студенти платено 

обучение. 

т.27. Студентите, възстановили студентските си права, изпълняват всички задължения по 

действащия към момента на възстановяването учебен план по дисциплините, по които не са 

положили успешно изпитите си.  

Променя се текста на т.30.1. в смисъл : Студентите с всички положени изпити са длъжни 

да се запишат в съответния курс в срок до един месец от началото на учебната година.“  

Нов текст на т. 32.1. в смисъл:  
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32.1. Размерът на заплащането за допълнително обучение (приравняване) за една 

дисциплина, се изчислява, като нормативно определената такса за учебната година се раздели 

на общия брой учебни часове от всички предмети по УП, преподавани в съответния курс, в 

който се изучава допълнителната дисциплина. Получената „стойност на 1 учебен час“ за 

учебната година се умножава по учебните часове за допълнителната дисциплина за семестър 

или за учебната година.  

Към т. 34.1  се добавя следния текст: ……., манипулиране на студентска книжка, 

подправяне на студентски картон, имитиране на преподавателски подпис или явяване на 

изпит чрез подставено лице, студентите се отстраняват от МУ-София за срок от една учебна 

година.  

 Раздел IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ 

Допълват се  т.4.1, т. 4.6 и т. 6.1.  със следния текст ….. и/ или по преценка на Декана на 

съответния факултет/ Директор на Филиал- Враца или Директор на  Медицински колеж- София. 

Създават се следните  Нови точки: 

 т.16.1. За МФ – При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина и при смяна на специалност, 

студентите могат да бъдат записани в курс, определен от утвърдената от Ректора на МУ-София 

комисия в МФ за признаване периоди на обучение и утвърден от Декана  индивидуален Учебен 

план. 

Нова т.17.1. За МФ - Признаване периоди на обучение и положени изпити на 

прехвърлени български и чуждестранни студенти от специалност „Дентална медицина“ в 

специалност „Медицина“ се извършва от комисията посочена в т.16.1. в съответствие с Учебния 

план за придобиване на втора магистърска степен по специалността „Медицина“ след 

придобита магистърска степен по специалността „Дентална медицина“. Обучението им се 

извършва по индивидуален Учебен план утвърден от Декана на МФ. За дисциплини с по-малък 

хорариум в сравнение с ЕДИ по медицина, по предложение на ръководителите на катедри се 

утвърждават компенсаторни програми, завършващи с колоквиум. 

Нова т.17.2. За МФ - Признаване периоди на обучение и положени изпити на 

прехвърлени български и чуждестранни студенти от специалност „Фармация“ в специалност 

„Медицина“ се извършва от комисията посочена в т.16.1. в съответствие с Учебния план по 

специалността „Медицина“ и обучението им се извършва по индивидуален Учебен план 

утвърден от Декана на МФ. За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с ЕДИ по 

медицина, по предложение на ръководителите на катедри се утвърждават компенсаторни 

програми, завършващи с колоквиум. 

Нова т.18.1. За МФ – Дисциплините по представената Академична справка от друго 

ВМУ в чужбина могат да бъдат признавани от комисията по т.16.1. ако кредитите им (или друг 

еквивалент на оценяване) съответстват на Учебния план по съответната специалност. За 

дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с ЕДИ, по предложение на ръководителите на 

катедри се утвърждават компенсаторни програми, завършващи с колоквиум. 

Раздел X. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ 
 Допълва се т. 5. Чуждестранните студенти, граждани на трети страни извън ЕС и 

ЕИП, провеждат летните си учебни практики само в страната, в която се обучават. 

 Допълва се 5.1. Чуждестранните студенти, граждани на ЕС и ЕИП по специалностите 

„Медицина” и „Дентална медицина” могат да провеждат летните си предклинични учебни 

практики и в друга страна, член на ЕС и ЕИП. 

Раздел XI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ И 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

 Правят се следните допълнения и уточнения: 

Допълва се т.6.2. Преддипломният стаж на студентите от специалност  Медицина 

………………….., включващи график за преддипломния стаж и клинична практика по 

цикличната система от VII семестър, разпределени както следва………………. 



4 
 

 Т.6.4. се коригира както следва: Разпределението в потоци на стажантските групи по 

съответните дисциплини се утвърждава с решение на Факултетен съвет и се осъществява по 

график, изработен от учебните отдели на Деканата, както следва: 

Общ брой стажантски групи – 49 (27 български и 22 английски), разпределени в 3 потока по 12 

групи и 1 поток от 13 групи.  

В т.15 и т.15.1. думите семестриалната им заверка да се заменят със семестриалното 

им завършване. 

Раздел XIII. СТАТУТ НА КУРСОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Създава се Нова т.3.8. в смисъл: За МФ – Курсовите ръководители извършват окончателната 

семестриална заверка в студентските книжки.  

 Раздел XV.СТАТУТ НА СТУДЕНТИТЕ- ДЕМОНСТРАТОРИ 
 За Медицински факултет се  променя т. 5 в смисъл: Заплащането на труда, който не трябва 

да надвишава 8 учебни часа седмично, се извършва съобразно нормативните документи – 

доклад от ръководител катедра, решение на Деканския и Факултетния съвет и сключване на 

граждански договор.   

Т. 6 в смисъл: Демонстраторите изпълняват задълженията си извън графика на 

занятията в курса, в който се обучават. Разрешение за отработване на пропуснати учебни 

занятия от демонстраторите се издава по изключение от Учебен отдел на Деканата на 

основание представен доклад от ръководител катедра за изпълнените задължения по т. 5. 

Нова т.6.1. Ръководителите на катедрите, обучаващи студенти-демонстратори, се задължават 

да осигурят отработването на пропуснатите учебни занятия  в съответствие с т. 6. 

Да се заплаща на студентите-демонстратори, както следва: 5,00 лв. - за учебен час на 

български език и 8,00 лв. – за учебен час на английски език, до общо 9000 лв. за учебна година. 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

В Специална част т. 2.1.2 се променя: Обучението на английски език ................... 

до 12 групи с не повече от 10 студента в група. 

Раздел VIII- Уреждане на студентско положение- т. 8 – за отработването на пропуснатите 

упражнения- вместо „по преценка на Декана“  се заменя с текста „документ, който да е 

представен на Зам. Декана по УД“  

Преддипломен стаж – 6 месеца – от 09.09.2019 г. до 06.03.2020 г. 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 
 Редовна сесия – 09 Март 2020 год. – 16 Април 2020 год. 

 Поправителна сесия – 27 Април 2020 год. –22 Май 2020 год.  

 Първа допълнителна сесия – 01 Юни 2020 год.– 05 Юни 2020 год.   

 Втора допълнителна сесия – 19 Октомври 2020 год. – 13 Ноември 2020 год.. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

Определя се  поправителна сесия за семестриално завършващите V курс в т.6.4 

03.02.2020 г.-14.02.2020 г. 

Редовна сесия ( Държавни изпити )              14.10.2019 г. – 15.11.2019 г. 

Поправителна сесия  ( Държавни изпити )     25.11.2019 г. – 13.12.2019 г  

            ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

В Специална част т. 4.1. се добавя текста: , „Управление на клинични изпитвания“ - на ОКС 

„Магистър" след „Магистър" и  „Клинични здравни грижи",  „Медицинска рехабилитация и 

балнеология" и „Медицинска козметика" на ОКС „Магистър"* - редовна форма на обучение (на 

основание §5 и §32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 

(б) и ал. 6 от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и от 11.02.2016 г.) 

Уточняват се т.4.1 и Графикът за провеждане на уч. занятия и изпитните сесии. 
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Допълва се с т.7.3 както следва: Дистанционна форма на обучение по специалностите: 

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната 

дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „Магистър“. 

  Раздел XI ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ И 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ- уточняват се датите за провеждане на стажовете и държавните 

изпити по отделните специалности.  

  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ: 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ в т.5.1. се допълва със следния текст:  

„Подготвителната учебна година за чужденци (на български език и на английски език) се 

провежда в два семестъра – зимен и летен, в съответствие с Правилника за подготовка и 

провеждане на подготвителната учебна година по български и английски език за чуждестранни 

граждани в ДЕОС. Началото на обучението по съответния език започва между 1 октомври и 30 

ноември. Лекциите на съответния език се водят в един лекционен поток, а упражненията се 

водят в съответните административни групи. Обучението е с продължителност не по-малко от 9 

месеца.“ 

Изменя се т. 5. 3. Спорт, т. 5.3.1. както следва: „Спорт за специалност „Медицина“  е 

модулно обучение в рамките на 30 учебни часа в продължение на първи семестър и 30 учебни 

часа в продължение на втори семестър“. 

В раздел VI. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ  се добавя  

т. 4.6. със следния текст: „Присъждат се кредити на студенти, за участие в една от следните 

спортни дейности (по утвърдени правилници и регламент), организирани от сектор Спорт при 

ДЕОС: спортно–тренировъчна и състезателна дейност от спортния календар на Асоциацията за 

университетски спорт, вътрешно-университетската спортна лига и изнесените обучения“. 

          В раздел XVI. НОРМАТИВИ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В 

МУ - СОФИЯ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, се  допълва: „т. 3.3.2.4 до 60 уч. ч. за спорт  за 

преподаватели и служители на МУ - София.“ 

 Названието „ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТ (ЦЕОФВС)“ да се заменя на всички места с „ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО 

ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ (ДЕОС)“. 

4. АС утвърждава учебните планове за учебната 2019/ 2020 г. по специалности както следва: 
 МЕДИЦИНА - ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ФАРМАЦИЯ- ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ОКС “БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО И 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  

 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ ОКС „МАГИСТЪР” –ЗАДОЧНО И 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

 СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ ОКС  „МАГИСТЪР”- 

ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО 

 ТРУДОВА МЕДИЦИНА  И  РАБОТОСПОСОБНОСТ -  ОКС „БАКАЛАВЪР” РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ТРУДОВА МЕДИЦИНА  И  РАБОТОСПОСОБНОСТ ОКС „МАГИСТЪР”  – ЗАДОЧНО И 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ  ГРИЖИ - ОКС „БАКАЛАВЪР” - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И 

ЗАДОЧНО БУЧЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ  ГРИЖИ -  ОКС „МАГИСТЪР” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

 МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА - ОКС „БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ -   

 АКУШЕРКА - ОКС „БАКАЛАВЪР” - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ - ОКС „БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 КИНЕЗИТЕРАПИЯ - ОКС „БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 
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 МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ - ОКС „МАГИСТЪР”-РЕДОВНО 

ОБУЧЕНИЕ  

 КЛИНИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ  - ОКС „МАГИСТЪР” - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА – ОКС „МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ ОКС „МАГИСТЪР” - РЕДОВНО 

ОБУЧЕНИЕ 

 

ФИЛИАЛ „ ПРОФ.Д-Р ИВ. МИТЕВ“- ВРАЦА: 

 МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА - ОКС „БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ -   

 АКУШЕРКА - ОКС „БАКАЛАВЪР” - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ - ОКС „БАКАЛАВЪР”- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА“- СОФИЯ: 

 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНО 

ОБУЧЕНИЕ 

 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЗЪБОТЕХНИК- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 РЕХАБИЛИТАТОРПОМОЩНИК ФАМАЦЕВТ- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , РЕДОВНО 

ОБУЧЕНИЕ 

 МАСАЖИСТ- ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР“ , РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 5. АС утвърждава Учебен план и Квалификационна характеристика на специалност 

„Парамедик“ на ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 7.5. „Здравни 

грижи“. 

 6. АС утвърждава актуализирани квалификационни характеристики на специалностите: 

  Обществено здраве и здравен мениджмънт“ - ОКС ,,бакалавър“ и ОКС ,,магистър“, 

 ,,Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ - ОКС ,,магистър“  

 ,,Трудова медицина и работоспособност“ - ОКС ,,магистър“ 

7. Одобрява избора на Гл. ас. д-р А. Шинков, 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 „Ендокринология” в Катедра по 

ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“; 

8. Одобрява избора на Ас. д-р К. Кайкчиян, 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 „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

9. Одобрява избора на Ас. д-р Е. Меков, 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“; 

10. Одобрява избора на Д-р А. Джонова, 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 „Белодробни болести” в 

Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“; 

11. Одобрява избора на Ас. д-р Д. Кючуков, 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 „Сърдечно-съдова 
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хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ 

„Св. Екатерина“; 

12. Одобрява избора на Д-р С. Димитров, 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 „Сърдечно-съдова 

хирургия” в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ 

„Св. Екатерина“; 

13. Одобрява избора на Ас. д-р Н. Чилингирова, 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 „Кардиология” в Катедра 

по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“; 

14. Одобрява . избора на Ас. д-р Н. Чаушев, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

15. Одобрява избора на Ас. д-р А. Шопова, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

16. Одобрява избора на Ас. д-р И. Стефанова, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

17. Одобрява избора на Ас. д-р А. Асенова, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

18. Одобрява избора на Ас. д-р Е. Чорбаджиева, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

19. Да се одобри избора на Ас. д-р Н. Семерджиева, 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 „Неврология” в Катедра 

по неврология на база УМБАЛНП „Св. Наум“; 

20. Одобрява избора на Ас. д-р А. Тасева, 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 „Обща хирургия” в 

Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 

21. Одобрява избора на Д-р Д. Дмитренко за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Урология” в Катедра по спешна 

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

22. Одобрява избора на Д-р Л. Шопов за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в Катедра по спешна медицина на база 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

23. Одобрява избора на Д-р М. Карагеоргиева за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
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направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Офталмология” в Катедра по спешна 

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

24. Одобрява избора на Д-р Д. Трифонова за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология” в Катедра по вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

25. Одобрява избора на Д-р Д. Попов, дм за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврохирургия” в Катедра по 

неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

26. Одобрява избора на С. Христова за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по 

професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност „Биофизика” в 

Катедра по медицинска физика и биофизика; 

27. Одобрява избора на Д-р А. Каменова, дм за заемане на академичната длъжност 

„асистент” 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.)” в Катедра по хигиена; 

28. Одобрява избора на Д-р В. Георгиева, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Епидемиология” в Катедра по 

епидемиология; 

29. Одобрява избора на Д-р М. Ценов, за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска онкология” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

30. Одобрява избора на Д-р Р. Мангалджиев, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска онкология” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

31. Одобрява избора на Д-р С. Кътов, за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 

7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска онкология” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

32. Одобрява избора на Д-р Й. Христов, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска онкология” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

33. Одобрява избора на Д-р В. Мегданова, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Медицинска онкология” в Катедра по 

нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

34. Одобрява избора на Д-р И. Габровски, за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Лъчелечение” в Катедра по нуклеарна 

медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

  



9 
 

35. Одобрява избора на Л. Тодоров за заемане на академичната длъжност “Асистент“ в 

област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ по 

професионално направление 4.2. Химически науки и научна специалност „Аналитична химия“ 

в Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет. 

 

36. Одобрява избора на ас. И. Иванова, доктор, за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

кинезитерапия към ФОЗ. 

37. Одобрява избора на ас. С. Георгиев,дм за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

оценка на здравните технологии към ФОЗ. 

38. Одобрява избора на ас. И. Димитров, дм за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

право и етика в медицината към ФОЗ. 

39. Одобрява избора на ас. д-р Р. Рибаров, дм за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

превантивна медицина към ФОЗ. 

40. Одобрява избора на ас. Р. Памукова, дм за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

превантивна медицина към ФОЗ. 

41. Одобрява избора на ас. д-р Г. Павлова, дм за заемане на академичната длъжност 

“Главен асистент“ в област на висшето 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 

здравна политика и мениджмънт към ФОЗ. 

42.Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински 

университет-  София както следва: 

42.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

1. За Катедра по патофизиология – двама асистенти; 

2. За Катедра по гастроентерология – четирима асистенти на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“; 

3. За Катедра по спешна медицина – седем асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“; 

4. За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – двама главни асистенти и 

двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

5. За Катедра по съдебна медицина и деонтология – един главен асистент и един 

асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

6. За Катедра по медицинска физика и биофизика – един доцент; 

7. За Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – един 

доцент на база СБАЛИПБ„Проф. Ив. Киров“; 
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8. За Катедра по акушерство и гинекология – двама асистенти на база СБАЛАГ 

„Майчин дом“; 

9. За Катедра по медицинска микробиология – трима професори и един асистент; 

10. За Катедра по медицинска химия и биохимия – един професор, един доцент и трима 

асистенти; 

11. За Катедра по вътрешни болести – един главен асистент и един асистент на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

12. За Катедра по хирургия – един професор, един доцент и четирима асистенти на 

база УМБАЛ „Александровска“; 

13. За Катедра по клинична имунология – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“ и един асистент на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 

14. За Катедра по обща и кл. патология – седем асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“ и двама асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

15. За Катедра по фармакология и токсикология–един главен асистент и един асистент; 

16. За Катедра по ендокринология – един доцент и един асистент на база УСБАЛЕ 

„Акад. Ив. Пенчев“. 

17. За Катедра по дерматология и венерология – трима асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

18. За Катедра по урология – двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

19. За Катедра по нефрология – двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

20. За Катедра по биология – един асистент; 

21. За Катедра по физиология – двама асистенти. 

42.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 1. Две места за „доцент“ и едно място за „професор“ в Област на висшето образование 

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна 

специалност „Дентална орална и лицево- челюстна хирургия“ за нуждите на Катедрата по 

ДОЛЧХ при ФДМ. 

42.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

1. Едно място за „Професор“в област на висшето образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“ по професионално направление 4.2. Химически науки и научна 

специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ 

за нуждите на Катедра „Химия“ при Фармацевтичен факултет. 

2. Едно място за „доцент“ в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ за нуждите на Катедрата по „Технология на лекарствените средства с 

биофармация“ при ФФ. 

3. Едно място за „асистент“ в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „Фармацевтична 

химия“ за нуждите на Катедрата по „Фармацевтична химия“ при ФФ. 

42.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

1. Едно място за „главен асистент“ в област на висшето образование  

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за 

нуждите преподаването на дисциплината Комуникационни умения в Катедрата по право и 

етика в медицината. 

2. Едно място за „главен асистент“ в област на висшето 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 преподаването по дисциплината Трудово и административно право в Катедрата 

по право и етика в медицината. 
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43. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на Проф. д-р Г. Тодоров, дм, от Катедра по хирургия, МФ  на основание 

чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

44. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на Проф. д-р О. Георгиев, дм, от Катедра по пропедевтика на 

вътрешните болести, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

45. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на Проф. д-р Л. Сечанова, дм, от Катедра по мед. микробиология, МФ 

на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

46. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Василева, дм, от Катедра по дерматология и 

венерология от, МФ  на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

47. АС не предлага за удължаване трудовия договор с една година след навършване на 

пенсионна възраст на проф. д-р Г. Генчев, дм от катедра „Икономика на здравеопазването“ 

при ФОЗ. 

48. АС разрешава обявяването със срок за подаване на документи - 1 месец, считано от 

21.10.2019 г.  на следните конкурси: 

48.1. Конкурс “ГРАНТ-2020” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и научна 

степен "доктор", сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София; 

48.2. Конкурс “ГРАНТ-2020” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и научна 

степен "доктор", сформирали екипи, базирани в Университетските болници, сключили 

Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на 

научноизследователска дейност; 

48.3. Конкурс “Млад изследовател-2020” за докторанти на Медицински университет-

София. 

49. АС приема Доклад за изпълнение препоръките на НАОА след Решение на 

Акредитационния съвет при програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии „Медицина“ на ОКС „Магистър“ в Медицински факултет на МУ- София. 

50. АС  приема Доклад - самооценка и Доклад по изпълнение на препоръките на НАОА за 

програмна акредитация на професионално направление 7.4 Обществено здраве със 

специалности: 

 ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт“ - ОКС ,,бакалавър“ и ОКС ,,магистър“, 

 ,,Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ - ОКС ,,магистър“  

 ,,Трудова медицина и работоспособност“ - ОКС ,,магистър“ 

 ,,Управление на клинични изпитвания“ - ОКС ,,магистър“,  

 

51. АС избира проф. П. Георгиева, дм за Директор на Департамент по езиково обучение 

и спорт /ДЕОС/ със срок от 4 години / Мандат 2019-2023 г./ 

52. АС разрешава да се удължи срока за прием на студенти по специалностите  

Медицинска сестра и Лекарски асистент на ОКС „Бакалавър“ във ФОЗ от 06.08.2019 г. до 

09.09.2019 г.   
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53. АС разрешава да се удължи срока за прием на студенти по специалностите  

Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент на ОКС „Бакалавър“ във Филиал „Проф.д-р 

Ив. Митев“- Враца от 05.08.2019 г. 

54. АС разрешава да извърши  допълнителен прием на студенти по  специалност 

„Парамедик“ на ОКС Професионален бакалавър в Медицински колеж „Й. Филаретова“ от 

05.08.2019 г. до 05.09.02019 г.  

55. АС приема „Правилник за подготовка и провеждане на подготвителната учебна 

година по български и английски език за чужди граждани в ДЕОС“ със следните допълнения: 

55.1. Разпределение на часовете по семестри: 

- Зимен семестър -  650 ч. 

- Летен семестър-   340 ч. / от тях 30 ч. лекционни курсове по научен стил и 

терминология на български или на английски език, 40 ч. лекции по биология и 40 ч. лекции по 

химия на български или на английски език /. 

55.2. Интензивен курс по български език за социализация / на обучаващите се на 

английски език / в рамките на 150 ч., от които 30 ч. лекционен курс по Граматика и лексика на 

български книжовен език. 

56. 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 20.06.2019 г. и 16.07.2019 г. разрешава да преминат на постоянни 

трудови договори следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок: 

56.1. Ас. д-р В. Миланов, Катедра по белодробни болести, защитил дисертационен труд 

на 12.02.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор 

56.2. Ас.д-р Г. Янков, Катедра по белодробни болести, защитил дисертационен труд на 

25.06.2018 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор. 

56.3. Ас. д-р П. Хаджийски, Катедра по педиатрия, защитил дисертационен труд на 

28.03.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор. 

56.4. Ас. д-р Д. Серафимова, Катедра по дерматология и венерология, защитила 

57. АС приема предложението на ФС на Факултет по дентална медицина от 01.072019 г. 

и  на основание алинея (5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, разрешава да премине на постоянен 

трудов договор д-р Л. Виденова от Катедра ДОЛЧХ, защитила дисертационен труд на 

17.06.2019 г. в рамките на четиригодишния си трудов договор. 

58. АС приема предложението на ФС на ФОЗ  от 10.06.2019 г. и на основание  алинея 

(5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, разрешава да премине на постоянен трудов договор  ас. М. 

Лазарова от Катедрата по Икономика на здравеопазването, защитила дисертационен труд на 

20.05.2019 г. в рамките на четиригодишния си трудов договор. 

59. АС препотвърждава решенията на АС от 06.06.2017 г. и 26.06.2018 г. във връзка с 

липса на промяна в нормативната уредба, обстоятелствата по извършване на научна дейност, 

нейният обем и свързаните с нея разходи относно план-сметките на съответните проекти, 

финансирани чрез СМН на МУ-София, ФНИ и по международни проекти, посочени в Решение 

на АС от 27.11.2018 г. както следва: 

59.1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др., включени в план-сметките на съответния проект, финансиран от 

Медицински университет-София чрез Съвета по медицинска наука, да се закупуват/възлагат 

отделно за всеки от тях, без да се обобщават.  

59.2. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни продукти и др. 

включени в план-сметките да се закупуват/възлагат отделно за всеки от докторантите за всяка 

година поотделно, за да се осигурят условия за изпълнение на поставените задачи.  
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59.3. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и 

др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, 

програмни продукти и др. необходими за съответния научноизследователски проект, 

финансиран от „Фонд научни изследвания“ и по международните проекти, посочени в Решение 

на АС от 27.11.2018 г., да се закупуват/възлагат отделно за всеки проект (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 проект (етап от него).  
60. АС разгледа получено писмо от Заместник директора на Медицинския колеж – „Й. 

Филаретова“ – София, относно необходимостта за увеличаване на числеността му с 2 щатни 

длъжности, за осигуряване на оптимална организация за прием и обслужване на приети 

студенти в специалност „парамедик“ по професионално направление 7.5  Здравни грижи – 

нерегурирани професии през учебната 2019/2020 г., и реши този въпрос да бъде обсъждан през 

м.септември 2019 г., след като приключи приема на студенти  по специалност „парамедик“, с 

оглед оценка реалните потребности.  

61. АС прие за сведение и одобри предоставената информация от Ректора и от главния 

секретар за проведени срещи на Съвета на ректорите на ВУ (26.06.2019г) с Министъра на 

науката и образованието и науката, и представителите на синдикат "Висше образование и 

наука"  на КНСБ (05.07.2019 г.). 

62. АС прие за сведение и одобри информацията във връзка с получено писмо от МОН 

относно неясноти при прилагането на чл.4, ал.5, т.5 на ЗРАСРБ,  

63. АС прие за сведение и одобри информацията от писмо (изх. № 893/ 02.07.2019г.) на 

Председателя на НАОА, с която се констатира, че МУ-София не е превишил броя на 

обучаваните студенти и докторанти, през учебната 2018/2019 г. съгласно Регистъра на МОН и 

определения от АС на НАОА капацитет. 

64. АС приема предложенията на Постоянно действащата комисия за промени в 

ПУРППНСЗАДМУС за изменения в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в МУ – София на разпоредбите чл. 10, ал. 1, т. 3, 

чл. 82 и чл. 83, които в настоящия си вид не съответстват на нормативната уредба (за сравнение 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от ППЗРАСРБ и чл. 95 от ЗВО), както следва: 

За чл. 10. (1) Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-

членка наЕвропейския съюз, на друга държава страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се 

обучават в редовна или задочна докторантура: 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен и научен обмен;  

2. съгласно актове на Министерския съвет; 

3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование. 

За чл. 82. В зависимост от начина на финансиране, докторантурите са: 

1. Държавна поръчка - за български граждани и граждани на страни от ЕС и ЕИП – 

редовна и задочна форма на обучение, при която учебният и изследователски процес се 

финансират от държавната субсидия на МУ - София. 

2. Платена форма на обучение по чл. 21, ал. 5 от ЗВО - за български граждани и 

граждани на страни от ЕС и ЕИП – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, при 

които докторантът не получава държавна стипендия, а сам или чрез спомоществователи 

заплаща такса за своята подготовка и изследователска дейност. Лица, които не са български 

граждани и не са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура в МУ-София при 

условията на чл. 10 и 11 от настоящия Правилник. 

За чл. 83. (1) МУ - София, получил при институционална акредитация оценка от 8,00 до 
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10,00 има право да извършва обучение срещу заплащане в образователна и научна степен 

"доктор" по докторски програми, които са получили при акредитацията оценка от 8,00 до 10,00, 

при условията, определени в настоящия правилник. 

(2) Правото на обучение в платена форма на докторантура по ал. 1, ползват лицата, 

които имат успех не по-малко от "много добър (4,50)" от конкурсните изпити за докторанти. 

(3) Със спечелилите конкурс за платена форма на докторантура по ал. 1 се сключва 

договор по образец, утвърден от Ректора на МУ-София. 

(4) Годишните такси за платена форма на докторантура, се определят с решение на 

Академичния съвет на МУ – София, при спазване изискванията на ЗВО и другите съотносими 

нормативни актове.   

(5) Таксите по ал. 4 се заплащат на две равни вноски  от спечелилите конкурса 

докторанти в съответния факултет на полугодие, т.е. на 6 месеца, като първата такса се внася 

преди подписване на договора по ал. 3 между МУ-София и спечелилото конкурса лице. 

(6) Годишните такси за обучение на докторанти в самостоятелна форма на обучение, 

които са част от научно-преподавателския състав на МУ-София се определят с решение на АС 

на МУ-София, по предложение на съответния съвет на основното звено. 

65. АС определя следният размер на годишната такса за платено обучение в МУ- София 

за докторанти по чл.21, ал. 5 от ЗВО, които са български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: 

65.1.За „Медицина”, „Стоматология” и „Фармация”: 

 Редовно обучение   8 300 лв. 

 Задочно обучение   2 800 лв. 

 Самостоятелна подготовка  2 000 лв. 

 

65.2.За „Обществено здраве”: 

  Редовно обучение   2 400 лв. 

 Задочно обучение      800 лв. 

 Самостоятелна подготовка  2 000 лв. 

 

65.3.За „Здравни грижи”: 

 Редовно обучение   4 900 лв. 

 Задочно обучение   1 700 лв. 

 Самостоятелна подготовка  2 000 лв. 

Забележка: Докторанти в Самостоятелна подготовка, които са част от научно- 

преподавателския състав на МУ- София, не заплащат определените годишни такси за тази 

форма на докторантурата. 

66. Във връзка с предстоящата институционална акредитация през месец септември-

октомври 2019 г. и с оглед  покриване критериите на НАОА, особено за управление на 

качеството АС  изменя и допълва  следните вътрешни актове  на Медицински университет – 

София: 

 66.1. Етичният кодекс, който да носи следното наименование: Етичен кодекс за 

академичното единство в Медицински университет – София. Въвежда  се нова глава VІІ – 

Комисия по етика и академично единство; 

 66.2. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София; 

 66.3. Вътрешен правилник за реда и организацията на документооборота в МУ-София; 

 66.4. Правилник за разглеждане на студентски жалби в МУ-София; 

 66.5. Правилник на Медицински университет – София за признаване на придобито висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и научни 

организации. 

 67. АС приема следните нови Правилници на Медицински университет - София: 
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 67.1. Правилник за управление, структура и критерии на система за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение на академичния състав в Медицински университет – 

София; 

 67.2. Правилник за дейността на комисията по етика и академичното единство. 

68. АС отменя действието на следните Правилници на МУ- София: 

 68.1. Правилник за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана в звената на МУ-София;  

68.2. Правилника за провеждане на учебни практики и стажове. 

69. АС разгледа писмо ( Вх. № 4315/от 10.06.2019 г.) на група Ръководители на катедри и 

преподаватели по анатомия от страната и чужбина, които изразяват безпокойство и тревога за 

продължаващата в интернет анонимна, груба, клеветническа кампания към проф. д-р Николай 

Лазаров- Ръководител на Катедра по анатомия, хистология и ембриология, при Медицински 

факултет на МУ- София. 

В своето становище АС единодушно заклейми подобни неакадемични клевети и прояви 

като подкрепи проф. Н. Лазаров в неговите професионални действия за по-нататъшното 

развитие на Катедра по анатомия, хистология и ембриология. В тази връзка АС, в лицето на 

ректорското и деканското ръководство е готово да окаже изцяло съдействие на вече известените 

компетентни органи по прекратяване на тази анонимна кампания. 

70. АС одобри предложението на МФ, проф. д-р Н. Лазаров- Ръководител на Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология, при Медицински факултет на МУ- София да бъде 

предложен пред ръководството на МОН за член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

      

 

  

        РЕКТОР: 

             Проф. д-р В. Златков, дм 

 


