Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ПРОТОКОЛ № 37 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 24.09.2019 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява избора на Доц. д-р В. Нанкова, дм за заемане на академичната длъжност
„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в Катедра по
гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
2. Одобрява избора на Доц. д-р Й. Генов, дм за заемане на академичната длъжност
„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в Катедра по
гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
3. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Н. Димитров, 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 „Ортопедия и
травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“.
4. Одобрява избора на Гл. ас. д-р С. Иванова, 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 „Офталмология” в Катедра по
офталмология на база УМБАЛ „Александровска“.
5. Одобрява избора на Гл. ас. д-р С. Найденов, 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 „Кардиология” в Катедра по
пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“.
6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р В. Генова, 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 „Белодробни болести” в Катедра по
пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“.
7. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Д. Маринова, 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 „Белодробни болести” в
Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“.
8. Одобрява избора на Ас. д-р А. Димитрова, 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 „Имунопатология и
алергология” в Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“.
9. Одобрява избора на Ас. С. Вълкова, дб за заемане на академичната длъжност „главен
асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”,
по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия”
в Катедра по медицинска химия и биохимия.
10. Одобрява избора на Ас. д-р Г. Янков, 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 „Гръдна хирургия” в
Катедра по белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“.
11. Одобрява избора на Ас. д-р Н. Стоилов, дм ФС за заемане на академичната
длъжност „главен асистент”в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
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професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология” в Катедра
по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
12. Одобрява избора на Ас. д-р А. Цакова, дм ФС 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 „Клинична лаборатория”
в Катедра по клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“.
13. Одобрява избора на Ас. д-р Ж. Димитрова, 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 „Клинична лаборатория”
в Катедра по клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“.
14. Одобрява избора на Ас. д-р С. Димитрова, 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 „Педиатрия” в Катедра по
педиатрия на база УМБАЛ „Александровска“.
15. Одобрява избора на Ас. д-р Ц. Маринов, 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 „Анестезиология и
интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“.
16. Одобрява избора на Ас. д-р Ф. Абединов, 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 „Анестезиология и
интензивно лечение” в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Св.
Екатерина“.
17. Одобрява избора на Ас. д-р Д. Христов, 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 „Хранене и диететика” в
Катедра по хигиена.
18. Одобрява избора на Д-р И. 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 „Нефрология” в Катедра по вътрешни
болести на база УМБАЛ „Александровска“.
19. Одобрява избора на Д-р Р. Гарева 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 „Александровска“.
20. Одобрява избора на Д-р М. Шикова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести” в Катедра по
вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска“.
21. Да се одобри избора на Д-р М. Плочев за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гръдна хирургия” в Катедра по
белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“;
22. Одобрява избора на Д-р В. Костадинова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Хранене и диететика” в Катедра по
клинична фармакология и терапия на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
23. Одобрява избора на Ц. Луканов, дм 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 „Имунология” в Катедра по клинична
имунология на база УМБАЛ „Александровска“;
24. Одобрява избора на Д-р К. 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 „Неврохирургия” в Катедра по
неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
25. АС не одобрява избора на Доц. д-р В. Чернодринска, дм за заемане на академичната
длъжност „професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Офталмология” в Катедра
по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“, като потвърждава отрицателното решение
на научното жури, утвърдено с решение на ФС на МФ.
26. АС не одобрява избора на Доц. д-р И. Танев, дм за заемане на академичната
длъжност „професор“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт, по
професионално направление7.1.„Медицина” и научната специалност „Офталмология” в
Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“, като потвърждава отрицателното
решение на научното жури, утвърдено с решение на ФС на МФ.
28. Одобрява избора на д-р К. Стаматов за заемане на академичната длъжност
„асистент“-на 0.5 щатна бройка, в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Дентална
орална и лицево- челюстна хирургия“ при ФДМ.
29. Одобрява избора на д-р А. Адамов за заемане на академичната длъжност „асистент“на 0.5 щатна бройка, в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Дентална
орална и лицево- челюстна хирургия“ при ФДМ.
30. Одобрява избора на д-р С. Дончева за заемане на академичната длъжност
„асистент“-на 0.5 щатна бройка, в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Дентална
орална и лицево-челюстна хирургия“ при ФДМ.
31. Одобрява избора на д-р А. Борисов за заемане на академичната длъжност
„асистент“-на 0.5 щатна бройка, в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Дентална
орална и лицево- челюстна хирургия“ при ФДМ.
32. Одобрява избора на И. Иванов за заемане на академичната длъжност „асистент“- на
0.5 щатна бройка, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Дентална
орална и лицево- челюстна хирургия“ при ФДМ.
33. Одобрява избора на д-р З. Илиева за заемане на академичната длъжност „асистент“,
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2.
Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Детска дентална медицина“ при ФДМ.
34. Одобрява избора на д-р Н. Георгиева за заемане на академичната длъжност
„асистент“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Детска дентална медицина“
при ФДМ.
35. Одобрява избора на д-р М. Димитрова за заемане на академичната длъжност
„асистент“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на Катедрата по „Детска дентална медицина“
при ФДМ.
36. Одобрява избора на ас.д-р Л. Христова, дм за заемане на академичната длъжност
„Главен асистент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Хигиена/ вкл.
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трудова, комунална, училищна, радиационна и др./“ за нуждите на Катедрата по Трудова
медицина при ФОЗ.
37. Одобрява избора на Г. Георгиева за заемане на академичната длъжност „асистент“ в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4
Обществено здраве и научна специалност “Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал
„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
38. Одобрява избора на Е. Иванов за заемане на неакадемична длъжност
„преподавател“ по практика в Спешна помощ на студенти от специалност „Лекарски
асистент“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
39. Одобрява избора на И. Ацова за заемане на неакадемична длъжност „преподавател“
по практика в отделение по Вътрешни болести на студенти от специалност „Лекарски асистент“
за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
40. Одобрява избора на Й. Симеонова
за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност “Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по Социална медицина на ФОЗ при
МУ-София.
41. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУСофия както следва:
41.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- за Катедрата по физикална медицина и рехабилитация – един главен асистент на
база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- за Катедрата по медицинска физика и биофизика - един асистент;
- за Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – шест
асистенти на база УМБАЛ „Св. Екатерина“;
- за Катедра по клинична фармакология и терапия – един асистент на база УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- за Катедрата по анатомия, хистология и ембриология – един доцент, един главен
асистент и трима асистенти;
- за Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един доцент на база
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, един доцент на база УМБАЛ „Александровска“ и
дванадесет асистенти – двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, един асистент на
база УМБАЛ „Александровска“, двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Анна“, двама
асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, двама асистенти на база СБАЛАГ
„Майчин дом“, един асистент на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, един асистент на база
УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, един асистент на база МБАЛББ „Света София“;
- за Катедрата по акушерство и гинекология – двама асистенти на база СБАЛАГ
„Майчин дом“;
- за Катедрата по психиатрия и медицинска психология – един асистент на база
УМБАЛ „Александровска“;
- за Катедрата по ортопедия и травматология– двама главни асистенти и пет
асистенти на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев и един асистент на база УМБАЛ „Св. Анна“;
- за Катедра по белодробни болести – един професор, двама главни асистенти и пет
асистенти на база МБАЛББ „Света София“;
- за Катедра по педиатрия – трима главни асистенти на база СБАЛДБ „Проф. д-р Ив.
Митев“ и един главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“;
- за Катедра по професионални болести – трима асистенти на база УМБАЛ „Св. Ив.
Рилски“.
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41.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- За Катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“- 7 места за „асистент“
на 0.5 щатна длъжност в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина.
- За Катедра „Пародонтология“- две места за „асистент“ на 0.5 щатна длъжност в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.2. Дентална медицина.
41.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- За Катедра „Здравни грижи“ при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца – едно
място за „преподавател“ по практика за преподаването в специалност „Медицинска сестра“.
- За Катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ - едно място на длъжност 0,5 за „доцент“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1 Медицина и научна специалност „Неврология“.
- За Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ - едно място за „главен асистент“ в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4 Обществено
здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ за преподаването в специалност „Акушерка» .
- За Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ - едно място на длъжност 0,5 за
„преподавател“ по практика със специалност Вътрешни болести/ Кардиология за
преподаването в специалност „Лекарски асистент“
42. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на. Проф. д-р П. Кенаров, дм от Катедра по анестезиология и интензивно
лечение, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
43. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Хараланов, дмн от Катедра по психиатрия и мед.
психология, 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.
44. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Доц. д-р А. Пенков, дм от Катедра по хигиена, 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 Доц. д-р В. Нанкова, дм от Катедра по гастроентерология, 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.
46. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р Б. Коруков, дм от Катедра по гастроентерология. на
основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
47. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Доц. д-р М. Николовски, дм от 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.
48. АС приема за сведение и одобрява Информацията за проведената Кандидатстудентската кампания – 2019/ 2020 г. за прием на български и чуждестранни студенти.
49. АС утвърждава допълнителното разрешение от ръководството на ФДМ и Разширения
ректорски съвет с Протокол № 15 /12.08.2019 г. за прием на 7 студенти / записани 5 студенти /
за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО в специалност Дентална
медицина.
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50. АС утвърждава допълнителния прием на 2 студенти по специалност ОЗЗМ на ОКС Магистър
и 3 студенти по специалност „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ на ОКС
Магистър във ФОЗ за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО.

51. АС разрешава допълнителен прием чрез класиране по реда на състезателния бал на
20 студенти от ЕС и ЕИП по специалност Медицина / Писмо № 1713/ 19.09.2019 г. от Декана
на МФ / и на 30 студенти от ЕС и ЕИП по специалност Дентална медицина, успешно положили
конкурсните изпити по английски език, биология и химия на английски език, но некласирани в
специалност медицина и подали заявления за прием в специалност Дентална медицина.
52. АС приема за сведение и одобрява информацията на Проф. В. Петкова и на
Ръководителите на звена в МУ- София относно готовността за предстоящата институционална
акредитация на МУ- София.
53. АС утвърждава структурирането на Докторантско училище при Медицински
университет- София.
54. АС утвърждава „Правилник за устройството и дейността на Докторантското
училище“ при Медицински университет- София.
55. АС утвърждава такси за участие в Докторантското училище както следва:
- за редовни докторанти на МУ- София
40.00 лв.
- за задочни докторанти и докторанти
на самостоятелна подготовка
100.00 лв.
- за лица, които не са докторанти, но са
на трудов договор и са членове на
академичния състав на МУ- София
100.00 лв.
56. АС учредява Университетски спортен клуб на МУ- София към ДЕОС.
57. АС утвърждава „Правилник за организацията и дейността на Университетски
спортен клуб на МУ- София“, като след структурирането на клуба, на следващо заседание на
АС да се предложи име на новосъздадената организация.
58. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на нова докторска
програма по ,,Медицинска онкология“ в професионално направление 7.1. Медицина, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по нуклеарна
медицина, лъчелечение и медицинска онкология на Медицински факултет.
59. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на нова докторска
програма ,,Професионални заболявания“ в професионално направление 7.1. Медицина,
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по
професионални болести на Медицински факултет.
60. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма
,,Лъчелечение“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и
медицинска онкология на Медицински факултет.
61. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма
,,Нуклеарна медицина“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина,
лъчелечение и медицинска онкология на Медицински факултет.
62. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма по
,,Образна диагностика“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по образна диагностика на
Медицински факултет.
63. АС приема предложение на Факултетния съвет на Медицински факултет от
19.09.2019 г. за промяна в наименованието на докторски програми в Медицински факултет,
както следва:
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63.1. От ,,Образна диагностика“ на ,,Образна диагностика и интервенционална
рентгенология“ в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по образна диагностика на МФ.
63.2. От ,,Генетика“ на ,,Медицинска генетика“ в професионално направление
7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на
Катедрата по медицинска генетика на Медицински факултет.
63.3. От ,,Микробиология“ на ,,Медицинска микробиология“ в професионално
направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на Катедрата по медицинска микробиология на Медицински факултет.
64. АС приема предложение на Факултетния съвет на Медицински факултет от
19.09.2019 г. за разкриването на нова докторска програма „Генетика“ в професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика.
65. АС утвърждава „Вътрешен правилник за устройството и дейността на Департамент
по езиково обучение и спорт /ДЕОС /“ към МУ- София.
66. АС утвърждава следните такси за обучение на специализанти в МУ- София, във
връзка с изменение и допълнение на чл.40 и чл.41 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
66.1. За теоретично обучение на специализантите обучаващи се в Медицински факултет,
Фармацевтичен факултет и Факултет по обществено здраве – 230.00 лв. месечна такса. За
обучение по-кратко от един месец таксата се изчислява пропорционално съобразно дните
проведено обучение.
66.2. За практическото обучение по неклинични специалности месечна такса за
обучение- 230.00 лв., съобразно учебната програма по съответната специалност. За обучение
по-кратко от един месец, таксата се изчислява пропорционално на дните проведено обучение.
66.3. За специализантите по специалностите за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“:
- Такса 460.00 лв. за един месец за специализантите, които провеждат теоретичното и
практическото си обучение във ФДМ-София по следните специалности:
 „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“;
 „Орална хирургия“;
 „Протетична дентална медицина“;
 „Дентална имплантология“;
 „Оперативно зъболечение и ендодонтия“;
 „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“;
 „Детска дентална медицина“;
 „Ортодонтия“;
 „Дентална клинична алергология“.
- Такса за специализантите по „Дентална образна диагностика“ и „Социална медицина и
обществено дентално здраве“, които провеждат обучение във ФДМ-София 230.00 лв. за един
месец.
- Таксата за специализанти, които провеждат само теоретично обучение във ФДМ-София
се изчислява на база 230.00 лв. на месец пропорционално на включените в обучението дни.
- За специализантите-чужденци, които не са граждани на държава-членка на ЕС, другите
държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, таксата е 8000 евро за
една година, разпределена на две вноски.
- За специализиращи асистенти на основен трудов договор и докторанти, месечната
таксата е 230.00 лв.
67. АС разрешава да се увеличи числеността на Медицински колеж „Й. Филаретова“ с
две щатни бройки , считано от 01.10.2019 г. за осигуряване необходимия кадрови състав за
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работа с приетите студенти в специалност „Парамедик“ на ОКС „Професионален бакалавър“
както следва:
- една щатна длъжност „Преподавател“- код по НКПД 2310 6001;
- една щатна длъжност „Инспектор“ в Учебен отдел- код по НКПД 3343 3005.
като финансовото обезпечаване е за сметка на собствените средства на МК.
68. 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 17.09.2019 г. разрешава да преминат на постоянни трудови
договори следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок:
- Ас. д-р И. Хуеш от Катедра по образна диагностика, защитила дисертационен труд на
05.07.2019 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор.
- Ас.д-р С. Церовски от Катедра по ортопедия и травматология, защитил дисертационен
69. АС утвърждава предложението на ФС на ФОЗ и избира хонорувани преподаватели
по български език и английски език за учебната 2019/2020 г. в ДЕОС както следва:.
69.1. По български език на чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език:
А. Белберова, В. Чалъмова, Д. Витанова, Г. Иванова, И. Табакова, И. Райчинова, Й. Дапчева,
К. Чаралозова, К. Георгиева, К. Тихова, Л. Велкова, М. Митева, Н. Куков, П. Аршинкова,
П. Георгиева, П. Кънева, Р. Стоева.
69.2. По английски език за подготвителна учебна година:
П. Александрова
70. АС разрешава сключване на Анекс към договора с УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД и
нейната Катедра по сърдечно съдова хирургия към МУ-София по осигуряване на зона за временен
паркинг във връзка с изграждането на материална- техническа база, касаеща обучението на
студенти, специализанти и докторанти на МУ-София по чл. 15.2 от договора.
71. АС възлага на ректора на МУ-София да сключи съответния анекс към договора сключен
между МУ- София и УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД по чл. 90, ал.7 от ЗЛЗ.
72. АС приема за сведение, като одобрява дадената информация от ръководството във
връзка с постъпило възражение от арх. Е. Попов относно Открит конкурс „Изработване на
идеен архитектурен проект за изграждане на шестетажна учебно – административна сграда и
Ректорат на МУ- София и прилежащите Деканат на МФ, ФОЗ към МУ- София, конгресен
център и подземен гараж“.

РЕКТОР:
ПРОФ. Д-Р В.ЗЛАТКОВ, дм

8

