Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ПРОТОКОЛ № 38 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
от 22.10.2019 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява избора на Гл. ас. Л. Трайков, за заемане на академичната длъжност
„доцент” 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.
2. Одобрява избора на Доц. д-р Е. Кинова, 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 „Кардиология”
в Катедра по спешна медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
3. Одобрява избора на Д-р П. Дечева след заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична
фармакология и терапия” в Катедра по клинична фармакология и терапия на база
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
4. Одобрява избора на гл.ас.д-р Р.Спасова, дм за заемане на академична
длъжност „доцент” 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 нуждите на Катедрата
по право и етика в медицината на ФОЗ.
5. Одобрява избора на гл.ас.д-р С. Гаров, дм за заемане на академична
длъжност „доцент” 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 нуждите на Катедрата
по медицинска педагогика на ФОЗ.
6. Одобрява избора на Й. Йосифов, дм за заемане на академична длъжност
„главен асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията в Катедрата по здравна
политика и мениджмънт на ФОЗ.
7. Одобрява избора на Ж. Начева, дм за заемане на академична длъжност
„главен асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията в Катедрата по икономика
на здравеопазването на ФОЗ.
8. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет – София както следва:
8.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
-За Катедра по вътрешни болести-в област на висшето образование
7.„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1.„Медицина”: един доцент
и един главен асистент по научна специалност „Ендокринология“ на база УМБАЛ
„Александровска“, двама асистенти по научна специалност „Кардиология“ на база
УМБАЛ „Александровска“, един асистент по научна специалност „Хематология“ на
база УМБАЛ „Александровска“, един асистент по научна специалност „Нефрология“

на база УМБАЛ „Александровска“ и един асистент
по научна специалност
„Гастроентерология“ на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
- За Катедра по офталмология – трима асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина”по научна специалност “Офталмология“ на база УМБАЛ
„Александровска“.
- За Катедра по Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология
– един асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт” по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научна специалност „Нуклеарна
медицина“
и конкурс за един асистент в област на висшето образование 4. Природни науки,
математика и информатика по професионално направление 4.1. Физически науки и
научна специалност „Медицинска физика“, който ще се проведе от Катедра по
медицинска физика и биофизика.
8.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Конкурс за едно място за „главен асистент“ в Област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина ,
научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра
„Консервативно зъболечение“ при ФДМ.
- Конкурс за едно място за „асистент“ в Област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за
нуждите на Катедра „Детска дентална медицина“ при ФДМ.
- Конкурс за четири места за „асистент“ в Област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина, за
нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“ при ФДМ.
8.3.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Две места 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 „Медицинска сестра” за нуждите на
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 нуждите на катедра
„Здравни грижи” на ФОЗ.
- Едно място за „преподавател” по учебно-клична практика за нуждите на
катедра „Кинезитерапия” на ФОЗ.
9. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на проф. д-р Е. Наумова, дм от Катедра по
клинична имунология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване
на допълнително споразумение.
10. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р И. Еленков, дм, 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.
11. АС присъжда награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”
с плакет, сертификат и парична награда от 2 000,00 (две хиляди) лева за най-успешна

научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода
2016 – 2017 г. конкурси Грант’2016 и Грант’2017, както следва:
11.1. В ОБЛАСТ МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА
НАУЧНА
ОБЛАСТ НА ПРОЕКТА - на Проф. д-р С. Сурчева, дм от Медицински факултет,
Катедра по фармакология и токсикология"
11.2. В ОБЛАСТ МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА НАУЧНА ОБЛАСТ
НА ПРОЕКТА на Гл.ас. д-р Г. Дамянова, дм от Медицински факултет, Катедра по
ендокринология
11.3. В ОБЛАСТ ФАРМАЦИЯ на Доц. Р. Гевренова, дф от Фармацевтичен
факултет, Катедра по фармакогнозия, Секция "Ботаника"
12. АС присъжда ГРАМОТА и парична награда по 500,00 (петстотин) лева за
най-успешна научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София
за периода 2016 – 2017 г. конкурси „Млад изследовател’2016” и „Млад
изследовател’2017” както следва:
12.1. В ОБЛАСТ МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА
НАУЧНА
ОБЛАСТ НА ПРОЕКТА на магистър-биолог В. Пейчева, редовен докторант,
Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и биохимия, Център по
молекулна медицина (по време на реализиране на изследователския проект).
13. АС по предложение на Съвета по медицинска наука реши да не се
присъжда:
13.1. Награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” с плакет,
сертификат и парична награда от 2 000,00 (две хиляди) лева за най-успешна научна
разработка в област МЕДИЦИНА, медико-социална научна област на проекта и в
област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА от конкурсно-проектното финансиране в МУ –
София за периода 2016 – 2017 г. конкурси Грант’2016 и Грант’2017.
13.2. ГРАМОТА и парична награда по 500,00 (петстотин) лева за найуспешна научна разработка в област МЕДИЦИНА (медико-клинична и медикосоциална научни области на проектите), в област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и в
област ФАРМАЦИЯ от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода
2016 – 2017 г. конкурси Млад изследовател’2016 и Млад изследовател’2017.
14. АС разрешава да се изплатят еднократни възнаграждения както следва:
14.1. Еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01
ноември – Ден на народните будители и чл.19, Раздел I, ал.(2) от ОВПРЗ на МУ- София
от 25.01.2019 г.по 400 лв. за всички служители в МУ- София на основен трудов договор, а за
клиничните преподаватели на 0.25 длъжност от МФ, които са на допълнителен трудов
договор с Ректора- по 200 лв.
14.2. Еднократна „Коледна добавка“ в размер на 50 % от БРЗ на всички
служители на основен трудов договор, съобразно възприетите критерии за плащане в
съответствие с чл. 19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София от 25.01.2019 г.
14.3. За клиничните преподаватели, които са на допълнителен трудов договор с
Ректора и на 0,25 длъжност в Медицински факултет да се изплати „Коледна добавка“ в
размер на 50 % от БРЗ на преподавателите, съобразно възприетите критерии за
плащане.
15. АС приема за сведение, одобрява информацията и потвърждава решенията в
писмо № 3903 от 04.10.2019 г. относно изпълнението на чл. 112, ал. 7, от
ПУРПНСЗАДМУС в съответствие Решение на Ректорски съвет – Протокол № 17 от
04.10.2019 г. и Разширения ректорски съвет – Протокол № 26 от 22.10.2019 г.
Съгласно посоченото писмо, асистентите, които не са придобили ОНС „доктор“
в срока на заемане на академичната длъжност „асистент“ имат следните възможности:

Да защитят в посочения срок ОНС „доктор“;
Да бъдат назначени тези, които са извън пенсионна възраст, след проведен
конкурс за асистент;
- По предложение на катедрен съвет и ФС, могат да се назначат на граждански
договор за хоноруван преподавател,
Във всички останали, случаи трудовите договори ще бъдат прекратени, по
предложение на ръководителите на съответните звена, считано от 14.12.2019
г.
16. АС приема за сведение и одобрява информацията за Решения на КЗК по
отношение проведения открит конкурс за идеен архитектурен проект за учебноадминистративна сграда на МУ- София:
 с Решение № 1052/ 03.10.2019 г. по преписка № КЗК- 707/2019 г., с която на
основание чл. 215, ал. 21 т. 1 и чл. 217, ал. 1 от ЗОП вр.с чл. 143 от АПК, КЗК
оставя без уважение жалбата на „АДА- Агенция Дизайн и Архитектура“
АД срещу решение на№ РК 36- 1337/ 07.08.2019 г. на ректора на МУ- София, за
класиране на участниците по процедура от вида „Конкурс за проект“ с предмет
„Идеен архитектурен проект за изграждане на шестетажна учебноадминистративна сграда и Ректорат на МУ- София и прилежащите: Деканат на
МФ, ФОЗ, конгресен център и подземен гараж, открита с решение № РК 36215/ 19.02.2019 г. на възложителя.
 Разпореждане Ротк. ЗОП 231/08.10.2019. Отказ за производство по жалба
(вх.№ ВХР -1612/ 15.08.2019г. ) на арх. Н. Шахпазов.
-

17. АС приема за сведение и одобрява информацията на Ректора за водените
преписки с МЗ, МОН и Областната управа, както следва:
- с МЗ писма рег. Вх. №21-00-554/18.09.2019 и 11.10.2019 - за авария на
водопровод на територията на ДЕОС, както писмо-отговор на зам.
министър Начева от 29.09.2019 г. по същия казус
- С МЗ писмо вх.. №21-00-5031/26.08.2019 Относно преместване на
Комисията за държавни изпити по АГ от МУ-София в МУ-Варна.
- Писмо № 0421-334/04.10.2019 на зам. министър Д. Сачева на МОН за
предложени от МУ- София промени в ЗРАСРБ.
- Писмо изх.№ 3882/04.10.2019 г. до Зам. област. Управител СО и
министъра на МЗ за имота в ЛЧХ.
18. АС по предложение на Ректора и след съгласуване с РРС - Протокол № 26 от
22.10.2019 г. удостоява с почетното звание „Доктор хонорис кауза“, съгласно чл. 10,
ал.4 от ПУДМУС- проф. д-р Х. Бехарбоом- завеждащ клиниката по
оториноларингология и пластична хирургия при Университетска болница „Шарите“Берлин.
19. АС избира Проф.д-р З. Савова, дм за Директор на Медицински колеж „Й.
Филаретова“ - София със срок от 4 години / Мандат 2019-2023 г./
20. АС приема следните промени в ПУРПНСЗАДМУС:
Чл. 109. (1) ......................................
(2) Академичния съвет на МУ-София приема Правилник за атестиране на
академичния състав на МУ-София, като всяко приемащо основно звено на МУСофия организира атестирането по свои вътрешни правила, съответстващи на
правилника за атестиране на академичния състав на МУ-София и законовата
рамка.

(3) Оценяването на функциите и задачите, регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика на съответната академична длъжност е съгласно
Приложение 9.
Чл. 110. Лицето, което не е съгласно с определената атестационна оценка, има право да
подаде писмено възражение до ректора на МУ – София по реда и в сроковете,
предвидени в Правилника за атестиране на академичния състав на МУ-София.
Чл. 113. (1) (Изм. - Решение на АС от 18.12.2018 г.) ...........
(2) В срок до един месец след обявлението на интернет страницата на МУ - София
кандидатите подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото
структурно звено и прилагат следните документи: 1. европейски формат
автобиография; 2. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за
завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър"; 3.
копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има
такъв); 4. копия на заповеди на ректора на МУ - София за зачисляване на докторанта
или за отчисляване с право на защита (ако има такива); 5. медицинско свидетелство; 6.
свидетелство за съдимост; 7. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на
трудова книжка); 8. списък и копия на научни публикации, изобретения и други
научно-приложими разработки (ако има такива); 9. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна област. (3) .............................
Чл. 121. (1) ......
(2) .........
(3) .............
(4) ............
(5) .............
(6) ..............
(7) В срока по ал. 5 председателят на комисията писмено уведомява всички кандидати
за допускането им до участие в конкурса, за датата, часа и мястото на провеждане на
конкурса, не по-късно от два месеца от решението на комисията като им се предоставя
и конспект за провеждане на конкурсния изпит. В уведомителните писма до
недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им.
Чл. 130. (1) .....................................................
(2) В началото на заключителното заседание, кандидатите правят кратко представяне
по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките,
посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от
членовете на научното жури.
(3) Научното жури провежда конкурса в срок до 6 месеца от публикуването на
обявлението в "Държавен вестник".
21. Изменението на чл. 113, ал. 2 влиза в сила считано от 14.10.2019 г.
22. АС утвърждава Учебна програма „Методология на научното изследване –
обект на дисертационна теза и медицинска статистика“ за обучение в Докторантското
училище при Медицински университет – София. Учебна програма включва 7 модула
обучение – 25 учебни часа лекции, 28 учебни часа упражнения/семинари – 53 кредита.
23. АС приема Доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска
програма „Хигиена ( в т. ч. трудова, комунална, радиационна, училищна и др.)“ по
професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт за нуждите на Катедрата по трудова медицина във ФОЗ.
24. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на докторска
програма „Генетика“ - с обучение на български и английски език, по професионално
направление

4.3. Биологически науки, Област на висшето образование 4. Природни науки,
математика и информатика за нуждите на Катедрата по Медицинска генетика на
Медицински факултет.
25. АС приема Доклад- самооценка за програмна акредитация на докторска
програма „Микробиология“, по професионално направление 4.3. Биологически науки,
Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика за
нуждите на Катедрата по Медицинска микробиология на Медицински факултет.
26. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките, отправени от
Акредитационния съвет при предходната процедура за програмна акредитация на
докторската 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.
27. АС разрешава корекция на бюджета на Студентски съвет за 2019 г. в
увеличение със 150 000 лв. за отпускане на „стипендии за специални постижения
/ награди /“ за студентите, които участват в национални и международни конгреси,
симпозиуми и сесии, за зимния семестър на уч. 2019/ 2020 г. във връзка с чл.72, ал. 5 от
ЗВО, съгласно представената за одобрение от ректорското ръководство Методика,
разработена от ИС на СС.
28. АС прие за сведение и одобрява представения проект за сключване на КТД
със Синдикатите на МУ- София, като дава мандат на Ректора да подпише новия КТД
при посочените параметри.
29. АС предлага да се продължи срока на трудовия договор като гостпреподавател за срок до една година на проф.д-р С. Пиринска, дм от Катедра
„Консервативно зъболечение“ при ФДМ, в съответствие с т. 29 от решение на АС от
27.11.2018 г.
30. АС утвърждава име и структура на новосъздадения Спортен клуб към ДЕОС
в съответствие с т.57 от Решение на АС от 24.09.2019 г. както следва:
1. Име: Университетски многоспортов клуб „Медицински университет –
София“ ( УМСК „Медицински университет – София“).
2. Управителен съвет:
- Председател – проф.д-р Т. Златанова, дм - Зам. ректор по УД
- Членове (преподаватели и представител на Студентски съвет):
1. Доц. А. Божкова, дн- отговорник за сектор „Спорт“ при ДЕОС
2. Ст. пр. Ж. Цанкова, доктор
3. Ст. пр. С. Гайдаров
4. М. Барзев- 3 курс ,МФ, фак. № 38862- председател на спортната комисия
на СС при МУ- София.
31. АС награждава Отличничката на Випуск 2019 г. във ФОЗ С. Базовичка,
специалност „Кинезитерапия“, завършила с пълно отличие от курса на обучение и от
държавните изпити с парична награда в размер на 3000 лв. от завещанието на д-р
Андрей Георгиев съгласно решение на АС от 18.09.2018 г. / Протокол № 27 /.
32. АС приема за сведение Благодарствено писмо от акад. проф. д-р В.Овчаров,
почетен ректор на МУ-София за награждаването му по предложение на АС с
държавния орден „Св.св. Кирил и Методий“ – с огърлие, първа степен.
33. АС приема мотивираното предложение до НАОА с искане за промяна на
досегашния капацитет (2013 г.) на Медицински университет – София, като общият
образователен капацитет на база разрешения капацитет на отделните академични
структури да стане 10 850 студенти.

