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Р Е  Ш  Е  Н  И  Я 

към Протокол № 40 от заседание на  Академичния съвет на  МУ- София 

от 30.01.2020 г. 

 

 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема „Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на Медицински университет- 

София за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.“  

  

2. Приема положителното становище, изготвено от Контролния съвет при МУ- София по 

уточнения план на бюджет към 31.12.2019 г. 

 

3. Приема Уточнения план на бюджет на Медицински университет- София към 31.12.2019г. 

след направена корекция на бюджета за 2019 г. на Филиал- Враца в увеличение на разходите за 

персонал с 48 000 лв. за сметка на намаление с 48 000 лв. на капиталовите разходи, както следва: 

     Приходи:     61 694 819 лв. 

     Субсидия:    36 115 512 лв. 

     Трансфери:     5 852 605     лв. 

Разходи:                        105 434 130     лв. 

Наличност- 01.01.2019 г.       133 220 067     лв. 

Наличност- 31.12.2019 г.       131 448 873     лв. 

 

 4. Приема положителното становище на Контролния съвет при МУ - София по Отчета за 

касово изпълнение на бюджета на Медицински университет- София към 31.12. 2019 г. 

  

5. Приема „Отчет за касово изпълнение на бюджета на Медицински университет- София към 

31.12. 2019 г.” както следва: 

      Приходи:   59 786 990 лв. 

  Субсидия:    36 115 512 лв. 

  Трансфери:     5 996 195 лв. 

      Разходи:   76 655 650 лв. 

      Разчети, свързани с  

  финансирания        286 182 лв. 

  Наличност- 01.01.2019 г.  133 915 015 лв. 

  Наличност- 31.12.2019 г. 159 444 244 лв. 

   
  

6. Приема положително становище на Контролния съвет при МУ - София за самостоятелния 

бюджет на Медицински университет- София за 2020 г. Предвидените в него финансови разходи са  

целесъобразни и законосъобразни. 
 

7.  АС  приема самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2020 г. 

както следва: 

 - собствени приходи –    61 585 008  лв.  

 - субсидия – по чл.91 от ЗВО –    39 055 700  лв. 

 - разходи за 2020 г. –             123 211 223 лв.        

в т. ч. бюджет на Студентски съвет за 2020 г. - общ размер 443 022,96 лв. (от които 

53 022,96 лв. остатък от 2019 г.) ; 

- средства по дейност „Наука“ – 100 000 лв. 
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-  лимит за представителни разходи на Ректора за 2020 г. –  15 000 лв. 

- разликата между планиран  остатък в края на 2020 г. 

и преходен остатък от 2019 г.      22 570 515  лв. 

Отчисляването на 15% от приходите на структурните звена на МУ – София  за 2020 г. по § 

24-04  по отчет се извършва през месец февруари 2020 г., с изключение на Централна медицинска 

библиотека, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София и филиал „проф. д-р Иван 

Митев“ – Враца, които извършват превода на средствата през месец ноември 2020 г. 

 

8. АС приема собствените бюджети на основните звена на МУ -София за 2020 г. по 

приходи, разходи, субсидия и остатък в края на бюджетната 2020 г.  

  

Собствените бюджети за 2020 г. на основните звена в състава на МУ – София, са както  

следва:   

 

    Дейност 341        Дейност ”Наука” 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ     

І. Всичко приходи 52553450   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 38983374   

2. Субсидия 13570076   

3. Наличност в началото на годината 70708479   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 47204638 4 724 314 

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 65695996   

      

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА      

І. Всичко приходи 17800384   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 11480000   

2. Субсидия 6320384   

3. Наличност в началото на годината 9363565   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 17467159 14 830 

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 7915651   

      

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ     

І. Всичко приходи 7710509   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 3337194   

2. Субсидия 4373315   

3. Наличност в началото на годината 8252057   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 11406595 188 981 

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 3848203   
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ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕ     

І. Всичко приходи 6951218   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 1560000   

2. Субсидия 5391218   

3. Наличност в началото на годината 435541   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 7158905   

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 0   

      

ДЕОС      

І. Всичко приходи 1329378   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 500000   

2. Субсидия 829378   

3. Наличност в началото на годината 1252275   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 2437223   

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 29432   

      

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ     

І. Всичко приходи 2546169   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 1047530   

2. Субсидия 1498639   

3. Наличност в началото на годината 228278   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 2651079   

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 0   

      

ФИЛИАЛ – ВРАЦА     

І. Всичко приходи 1352900   

в т.ч.:     

1. Собствени приходи 321800   

2. Субсидия 1031100   

3. Наличност в началото на годината 33351   

ІІ. Всичко разходи – по елементи на 

ЕБК 1347230   

ІІІ. Планиран остатък в края на 

годината 0   
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9. Приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за 

присъщата на държавните висши училища научна дейност и издаване на научни трудове през 2020 

г., в размер на 718 539,00 лева, приет с Протокол № 489/22.01.2020 г. на Съвета по медицинска 

наука, от които: 

- отчисление от субсидията за 2020 г. – 10% за разходи "Текущо финансиране и 

подпомагане" по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 

присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН 

(обн. ДВ. бр.73/16.09.2016 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.) за покриване на разходи за 

съфинансиране на международни проекти и програми и по оперативни програми, в размер на  

71 854,00 лева; 

- за издаване на научни трудове и др. – не се предвиждат средства. 

  

 10. Приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за научна дейност 

през 2020 г., в размер на 100 000 лева. 

  

 11. Приема бюджета на КЕНИМУС през 2020 г., за обезпечаване дейността на комисията от 

собствени приходи на МУ – София, в размер на 32 480,00 лева. 

  

12. Одобрява избора на Д-р С. Шумарова, 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 „Обща хирургия” в Катедра по хирургия на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

13. Одобрява избора на Д-р И. Фидошев за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по хирургия на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

14. Одобрява избора на Д-р П. Шахид за заемане на академичната длъжност „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 Д-р С. Гадева 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 сърдечно-съдова хирургия и 

инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

16. Одобрява избора на Д-р И. Димитрова за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в Катедра по сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

17. Одобрява избора на Д-р С. Стойчева за заемане на академичната длъжност „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“. 

18. Одобрява избора на Д-р А. Дойчев за заемане на академичната длъжност „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“. 

19. Одобрява избора на Д-р Т. Самарджиев 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 „Сърдечно-съдова хирургия” в Катедра по 

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

20. Одобрява избора на Д-р М. Чакова за заемане на академичната длъжност „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“. 

21. Одобрява избора на Д-р С. Грудкова за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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“. 

22. Одобрява избора на Д-р И. Маринова 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 нефрология на 

база УМБАЛ „Александровска“. 

23. Одобрява избора на Д-р П. Мегеров 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 нефрология на база УМБАЛ 

„Александровска“. 

24. Одобрява избора на Д-р А. Влахова за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

25. Одобрява избора на Д-р А. Карамфилова за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

26. Одобрява избора на Д-р Д.  Желева за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

27. Одобрява избора на Д-р И. Илиев за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

28. Одобрява избора на Д-р Н. Терзиева за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

29. Одобрява избора на Д-р Т. Найденова за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в 

Катедра по обща и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

30. Одобрява избора на Д-р Я. Топалов за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Александровска“. 

31. Одобрява избора на Д-р В. Тихчев за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” в Катедра по обща 

и кл. патология  на база УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“. 
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32. Одобрява избора на Д-р Т. 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 „Професионални болести” в Катедра по 

професионални болести  на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

33. Одобрява избора на доц. д-р М. Габровска, дмн за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“ за 

нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“. 

34. Одобрява избора на д-р З. Михайлова, доктор за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и лицево- челюстна 

хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

35. Одобрява избора на д-р Е. Петков, доктор за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и лицево- челюстна 

хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

36. Одобрява избора на д-р В. Василева за заемане на академичната длъжност „асистент” 

на 0.5 щатна длъжност в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и 

лицево- челюстна хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

37. Одобрява избора на д-р М. Тасков за заемане на академичната длъжност „асистент” 

на 0.5 щатна длъжност в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и 

лицево- челюстна хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

38. Одобрява избора на д-р В. Гълъбов за заемане на академичната длъжност „асистент” 

на 0.5 щатна длъжност в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и 

лицево- челюстна хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

39. Одобрява избора на д-р М. Стоянов за заемане на академичната длъжност „асистент” 

на 0.5 щатна длъжност в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Дентална орална и 

лицево- челюстна хирургия“ за нуждите на Катедра „ДОЛЧХ“. 

40. Одобрява избора на д-р С. Балян за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. 

Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на 

Катедра „Протетична дентална медицина“. 

41. Одобрява избора на д-р С. Васков за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. 

Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на 

Катедра „Протетична дентална медицина“. 

42. Одобрява избора на д-р Н. Цветков за заемане на академичната длъжност „асистент” 

в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. 

Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на 

Катедра „Протетична дентална медицина“. 

43. Одобрява избора на д-р Г. Лалев за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. 

Дентална медицина и научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на 

Катедра „Протетична дентална медицина“. 

44. Одобрява избора на доц. А. Бакалова за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, 
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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. 

45. Одобрява избора на гл. ас. Б. Цанков за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

Фармация и научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите 

на Катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ при Фармацевтичен факултет. 

46. Одобрява избора на  К.  Цекова за заемане на неакадемична длъжност „преподавател” 

по практика за преподаването в специалност „медицинска сестра” за нуждите на катедра Здравни 

грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, при МУ- София. 

47. Одобрява избора на  ас. Е. Джеретто, 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 „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по „Право и етика в медицината“ при 

ФОЗ. 

48. Одобрява избора на   Б. Симеонова, 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 „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по „Здравни грижи“ при ФОЗ. 

49. Одобрява избора на   П. Хинкова за заемане на академичната длъжност „асистент”на 

0.25 длъжност по научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка / вкл. методика на лечебната физкултура/“ за нуждите на ДЕОС при 

МУ-  София. 

50. Одобрява избора на   Б. Петкова за заемане на академичната длъжност „асистент”на 

0.25 д Одобрява длъжност по научна специалност “Германски езици/ Английски език /“ за 

нуждите на ДЕОС при МУ-  София. 

51. Одобрява избора на  А. Атанасова за заемане на академичната длъжност „асистент”на 

0.25 длъжност по научна специалност  „Български език“ за преподаването на български език на 

чуждестранни студенти   за нуждите на ДЕОС при МУ-София,   

52. Одобрява избора на   Н. Данчева за заемане на академичната длъжност „асистент”на 

0.25 длъжност по научна специалност  „Български език“ за преподаването на български език на 

чуждестранни студенти   за нуждите на ДЕОС при МУ-София,   

 

53. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София 

както следва: 

53.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 - За Катедра по нефрология – трима главни асистенти   в област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”,  професионално направление 7.1.„Медицина”  по научна специалност 

„Нефрология“: един - на база УМБАЛ „Александровска“ и двама - на база УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ“. 

 - За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология – един главен  

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

направление 7.1.„Медицина”по научна специалност “Кардиология“ на база УМБАЛ „Св. 

Екатерина“. 

 - За Катедра по фармакология и токсикология – един асистент в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина”по 

научна специалност “Фармакология“.  

 -. За Катедра по обща медицина – двама асистенти в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина”по научна специалност 

“Обща медицина“ на база УМБАЛ „Св. Анна“. 
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 - За Катедра по офталмология – четирима асистенти в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина”по научна специалност 

“Офталмология“ на база УМБАЛ „Александровска“.  

53.2 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

- За Катедра „Детска дентална медицина“- едно място за „доцент“ в област на висшето 

образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и 

научна специалност „Детска дентална медицина“. 

-. За Катедра „Детска дентална медицина“- едно място за „главен асистент“ в област на 

висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална 

медицина и научна специалност „Детска дентална медицина“. 

53.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

- За Катедра „Фармакогнозия“ - едно място за „Професор“ в област на висшето 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, по професионално направление 4.3. 

Биологически науки, научна специалност „Ботаника ( Фармацевтична ботаника)“.  

53.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 За нуждите на Катедрата по Превантивна медицина на ФОЗ: 

 - Едно място  за „професор” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност Медицина на 

бедствените ситуации; 

 - Едно място  за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията; 

 - Две места за „асистент” на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна 

специалност Медицина на бедствените ситуации. 

 За нуждите на Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ: 

 - Едно място  за „главен асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност Хигиена /вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна, училищна и др./. 

 За нуждите на МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София: 

 - Едно място за „професор” на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна 

специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за 

нуждите на  МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София; 

 - Едно място за „доцент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.1 Медицина  и научна специалност Дерматология и венерология 

за нуждите на  МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София; 

 За нуждите на катедрата по трудова медицина на ФОЗ: 

- Едно място  за „главен асистент” в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.4 Обществено здраве  и научна специалност Хигиена /вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна, училищна и др./ за нуждите на  Катедрата по 

трудова медицина. 
 

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

на пенсионна възраст на  Доц. д-р Й. Пашов, дм, преподавател в специалност „Зъботехника в 

Медицински колеж „Й. Филаретова“ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 

допълнително споразумение. 

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

на пенсионна възраст на Доц. Д-р В. Чакърски, дм, преподавател в специалност „Рентгенов 
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лаборант“-в Медицински колеж „Й. Филаретова“ на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез 

подписване на допълнително споразумение. 

56. АС приема  Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

"Ревматология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по вътрешни болести, с клинична 

база Клиниката по ревматология.  

 57. АС приема  Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии ,,Кинезитерапия“ на ОКС ,,бакалавър“, редовна форма на обучение, 

от професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по кинезитерапия във Факултета по обществено 

здраве.  

 58. АС приема  Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА за програмна акредитация 

на специалност от регулираните професии ,,Кинезитерапия“ на ОКС ,,бакалавър“, редовна 

форма на обучение, от професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по кинезитерапия във 

Факултета по обществено здраве.  

59. АС приема  Доклад по САНК за изпълнение на препоръките при програмната 

акредитация на специалност от регулираните професии ,,Управление на здравните грижи“ на 

ОКС ,,бакалавър“ и ,,магистър“, от професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт във Факултета по обществено здраве.  

 60. АС приема  Доклад по САНК за изпълнение на препоръките при програмната 

акредитация на професионално направление 7.5. Здравни грижи със специалности от 

нерегулираните професии за ОКС „Професионален бакалавър“ в Медицински колеж ,,Йорданка 

Филаретова“ на МУ-София.  

61. АС приема  Доклад по САНК за изпълнение на препоръките при програмната 

акредитация на професионално направление 7.5. Здравни грижи със специалност от 

нерегулираните професии „Трудотерапия” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” във Филиал 

„Проф.д-р Ив. Митев”- Враца. 

62. АС приема актуализиран Правилник за устройството и дейността на Филиал „Проф.д-р 

Ив. Митев”- Враца. 

63. АС приема актуализиран Правилник за Условията и реда за настаняване, ползване и 

вътрешен ред в Студентско общежитие на МУ- София, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца. 

64. АС приема „Стратегия за интернационализация на Медицински университет – София за 

периода 2019-2023 г.“ 

65. АС разрешава участие на МУ-София, като партньор в проект „SPRING 4 MED” с 

Университета Батуми, Грузия, както и поемане на разходи за съфинансиране на проекта  в размер 

на 9490 евро. 

66. АС реши предложенията за носителите на награди, отпускани от  Студентски съвет, 

както и критериите, по които те да бъдат определяни да се извършват от Декана/ Директора на 

съответното звено. 

67. АС разрешава да се отпуснат парични награди в размер по 1 500 ( хиляда и петстотин 

лева) от бюджета на Студентски съвет на следните дипломанти от Випуск 2019 г.  на Медицински 

факултет за постигнати успехи в науката с публикации, постери, презентации и отличен успех  на 

основание постъпил   Доклад от Декана на МФ чл. кор.проф.д-р Ив. Митов: 

1. А. Ефремова 

2. Б. Григорова 

3. М. Салкова 

4. С. Тсивики   

5. М. Ростелло  

6. Т. Панева 
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7. М.Налбантов 

8. М.  Христидис  

9. И. Махмуд  

10. Е. Донади  
 

68. АС разрешава да се отпуснат парични награди в размер по 1 500 ( хиляда и петстотин 

лева) от бюджета на Студентски съвет на пет дипломанти от Випуск 2019 г.  на Фармацевтичен 

факултет за постигнати успехи в науката с публикации, постери, презентации и отличен успех  на 

основание постъпил Доклад от Декана на ФФ -  проф. д-р Н. Данчев. 

 

69. АС отлага приемането на изменения и допълнения на „Правилник за устройство и 

дейността на Студентски съвет към МУ- София“, като възлага на председателя на Студентския 

съвет предварително да съгласува предлаганите промени с главния секретар на МУ-София преди 

неговото приемане от АС. 

 

70. АС разрешава преобявяване на 23 броя неусвоени докторантури от прием 2019/ 2020 г. 

от които:  

- 18 за редовни докторанти и 

-   5 за задочни докторанти., разпределени по факултети както следва: 

Медицински факултет      17 редовни докторантури; 

Факултет по дентална медицина               1 редовна докторантура; 

Фармацевтичен факултет                              1 задочна докторантура; 

Факултет по обществено здраве                   4 задочни докторантури. 

 

71. АС утвърждава „Справочник за прием на студенти в МУ- София за учебната 2020/ 2021 

г.“ със следните предложения и допълнения: 

 

71.1. Допълва се „Справочник за прием на студенти в МУ- София за уч. 2020/ 2021 г.“ както 

следва:  

 

Към  Раздел ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ се създава нова т.14 / в съответствие с 

Раздел IX от Правилника за подготовка и провеждане на учебната година / в смисъл: 

 Т.14. Прехвърляне на български студенти от чуждестранни висши медицински училища в 

МУ- София. 

 Т.14.1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ - София могат 

да кандидатстват български студенти, които успешно са положили кандидат студентски изпит в 

Медицински университет – София в годината, в която желаят да се прехвърлят в МУ-София.   

 Т.14.2. В зависимост от резултата от кандидат студентските изпити те могат да бъдат 

приети по държавна поръчка или за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО за 

български граждани.  

 Т.14.3. При приемането им за студенти в МУ-София те представят академична справка от 

чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят. Представената 

Академична справка се изпраща на съответния Декан на факултет или Директор за становище и 

определяне на курса и евентуалните изпити, учебни часове или практики, които прехвърлящият се 

трябва да положи, при условията, определени от съответния факултет, филиал или колеж.  

 В чл.9 на Правилника за прием на студенти и в Състезателния картон - към специалностите 

на Медицински колеж „Й. Филаретова“ се добавя специалност „Парамедик“ и код- 09. 

  

71.2. Утвърждава ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ  ЗА УЧ. 2020/ 2021 г. както следва: 
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 I. ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ 

  

1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ  

И ХИМИЯ: 

1.1. СРОК за подаване на документи: 

от 04 МАРТ 2020 г.  до  19 МАРТ 2020 г. 

 

 1.2. ИЗПИТИ: БИОЛОГИЯ 22  МАРТ     2020 г.  / неделя / 

                ХИМИЯ        04  АПРИЛ   2020 г. / събота / 

1.3. ТАКСИ  за подаване на документи за предварителните изпити: 

 - За един изпит –  70 лв. 

 - За два изпита – 100 лв. 

  

2. РЕДОВНИ КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ: 

2.1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

 от  22 ЮНИ 2020 г. до 02 ЮЛИ  2020 г. 

2.2. ИЗПИТИ:  

 БИОЛОГИЯ  04  ЮЛИ  2020 г. / събота / 

 ХИМИЯ  12  ЮЛИ  2020 г. / неделя / 

 2.3. КЛАСИРАНЕ:  22 ЮЛИ 2020 г. 

 

 II. ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ в  

 МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“- СОФИЯ: 

 

 1. Прием на документи: от   08  ЮЛИ 2020 г. до   15   ЮЛИ 2020 г.  

 2. Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на 

нуждаещите се”: 

 По график :     16, 17, 18, 19 юли 2020 г.  

 3. Изпит по МОДЕЛИРАНЕ         20 юли 2020 г.  

 Идентификация                     21 юли 2020 г. 

 

 71.3. ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ  

 Заявления за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл.21, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗВО се подават  при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-

студентски изпити за 2020 г.  

1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: 

 от 03 август 2020 г. до 07 август 2020 г. 

2. КЛАСИРАНЕ: 10 август 2020 г. 

 

 71.4. ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2020/ 2021 г. 

 1. Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария: 

 1.1. Срок за прием на документи:  

 от 15.07.2020 г. до 10.09.2020 г.  

 1.2. Провеждане на подготвителни курсове по биология и химия на английски език  от 

преподаватели по биология от МФ и по химия от ФФ с цел уеднаквяване на знанията по биология 

и химия на кандидатите от различни страни.   

от 08.09.2020 г. до 12.09.2020 г.  
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 1.3. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия-   13.09.2020 г. / неделя / 

 1.4. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит -     16 .09.2020 г.  

 Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, 

изпитът се счита за неиздържан. 

Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка! 

1.5. Класиране –    17.09.2020 г.  

 2. Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и 

Конфедерация Швейцария / трети страни /: 

 2.1. Прием на документи:  от 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г. 

 2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език-  03.10.2020 г. 

само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 30.09.2020 г. 

Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година в Департамент по 

езиково обучение и спорт / ДЕОС / към Медицински университет  - София  на английски език или 

на български език според желанието им. 

 2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит -   06 .10.2020 г.  

 3. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по 

специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 12.10.2020 г.  

 Зимен семестър на уч. 2020/ 2021 г.:  12.10.2020 г.- 29.01.2021 г. 

 4. Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани: 

 4.1.Такса за подаване на документи – 70 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 4.2. Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. Внася 

се в касата на МУ- Ректорат. 

 4.3.Такса за подготвителен  курс по биология и химия на английски език – по 360 лв. на 

предмет. Общо 720 лв.  Внася се в касата на МУ- Ректорат. 

 4.4. Заплащане на преподавателите, които провеждат занятията- съгласно Правилника за 

подготовка и провеждане на уч.2019/ 2020 г.: 

- 70 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирано лице.  

- 45 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирано лице. 

 4.5. Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева. Внася се в 

касата на ДЕОС. 

 Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели на 

ДЕОС. 

 4.6. Заплащане на преподавателите, които проверяват писмените работи - по   21.00  лв. на 

прегледана работа от конкурсен изпит по английски език, биология и химия на кандидат- студент 

за всеки член от комисията.  

 При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява от арбитър, назначен със 

Заповед на Ректора. 

 4.7. Заплащане за арбитриране на писмена работа  -  9.00 лв. 

 Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за 

набиране на студенти за уч. 2020/ 2021 г. 

  

72. АС разрешава провеждане на предварителни изпити и утвърждава график за 

провеждане на  кандидат- студентска кампания за специалностите Медицинска сестра, Акушерка 

и Лекарски асистент във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца както следва: 

 72.1. Провеждане на предварителна кандидат- студентска кампания: 

- Прием  на документи: от 05.03.2020 г. до 06.04.2020 г. 

- Тест по етика за специалностите Медицинска сестра и акушерка – и тест по 

биология за специалността Лекарски асистент – 10.04.2020 г. 

72.2. Прием  на документи за редовна кандидат- студентска кампания:  

от 04.05.2020 г. до 23.07.2020 г. 
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1. Тест по етика за специалностите Медицинска сестра и акушерка – 27.07.2020 г. 

2. тест по биология за специалността Лекарски асистент- 28.07.2020 г. 

 

 73. АС утвърждава предложенията за прием на студенти и докторанти в Медицински 

университет –София за уч. 2020-2021 г. както следва: 

 73.1. Прием на студенти в МУ- София за уч. 2020/ 2021 г.: 

Направление 7.1.  Медицина- 180 д.  

По ПМС № 103/ 1993 г. -  7 д. По ПМС № 228/ 1997 г. – 3 д. 

Направление 7.2.  Дентална медицина – 120 д.   

По ПМС № 103/ 1993 г. –  2 д.  По ПМС № 228/ 1997 г.-  2 д. 

Направление 7.3.  Фармация – 120 д. 

По ПМС № 103/ 1993 г. –  3 д. По ПМС № 228/ 1997 г.-  3 д. 

Факултет по обществено здраве:  

Направление 7.4.  Обществено здраве: 

 Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър:  

    - 10 д. редовно обучение   и   

    - 30  д. задочно обучение 

 ОКС Магистър / след бакалавър /– 120 д.  задочно обучение 

  Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър  

     -  20 д. редовно обучение  и   

    -   30 д. задочно обучение 

ОКС Магистър /след бакалавър / – 60 д. задочно обучение  

   Кинезитерапия, ОКС Бакалавър: 

  -  35 д. редовно обучение  

  Кинезитерапия, ОКС Магистър /след бакалавър /- 10 д. редовно обучение 

Направление 7.5. Здравни грижи: ОКС Бакалавър: 

 Медицинска сестра   100 д.     

 По ПМС № 103/ 1993 г. - 2 д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2 д. 

 Акушерка          30 д.      

  По ПМС № 103/ 1993 г. - 2 д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2 д. 

 Лекарски асистент     20 д.      

 По ПМС № 103/ 1993 г. -  2 д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 2 д. 

 ОКС Магистър - редовно обучение  

 /по чл. 42, ал,1 т.1 буква а от ЗВО / след завършена ОКС „Професионален бакалавър“: 

- 10 д. по специалност „ Медицинска рехабилитация и балнеология“  

- 10 д. по специалност „ Медицинска козметика“  

- 10 д. по специалност „ Клинични здравни грижи“  

- 10 д. по специалност „Здравословно и диетично хранене“ 

Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца ,Направление 7.5. Здравни грижи,  

ОКС Бакалавър: 

- Медицинска сестра–   60 д. 

- Акушерка    15 д. 

- Лекарски асистент   30 д. 

  

Медицински колеж „Й. Филаретова“,  Направление 7.5. Здравни грижи,  

ОКС Професионален бакалавър  

- Медицински лаборант   40 д. 

- Рентгенов лаборант   40 д. 

- Зъботехник    50 д. 

- Рехабилитатор    40 д. 
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- Помощник фармацевт   50 д. 

- Инспектор по обществено здраве 20 д. 

- Масажист /  с увредено зрение /   5 д. 

- Медицинска козметика   20 д. 

- Парамедик    20 д. 

      285 д. 

 ВСИЧКО: 1075 д. редовно обучение и 240 д. задочно обучение = 1315 д. 

 По ПМС № 103/ 1993 г. - 18  д.  По ПМС № 228/ 1997 г – 14  д. 

 

 73.2. Прием на докторанти за уч. 2020/ 2021 г.:  

1. Общият брой на предложените докторантури е 70, от които: 

- редовна форма на обучение –  57; 

- задочна форма на обучение –  13; 

Разпделението на бройките докторантури по факултети е следното: 

 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  

Общо предложения за прием на докторанти – 53 броя,  

редовни докторанти – 43 броя; задочни докторанти – 10 броя; 

 ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:  
Общо предложения за прием на докторанти – 3 броя,  

редовни докторанти – 2 броя, задочни докторанти –  1 брой. 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:  

Общо предложения за прием на докторанти – 4 броя,  

редовни докторанти – 3 броя; и задочни докторанти – 1 брой; 

 ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:  

Общо предложения за прием на докторанти – 10 броя, 

 редовни докторанти – 9 броя; и задочни докторанти – 1 брой.  

  

74. АС приема за сведение информация за участие на Ректора на МУ- София в 

Правителствена делегация, ръководена от Министъра на МОН в Катар, както и за създадените 

възможности за научни и преподавателски контакти с Катарския държавен университет и частния 

университет „Хамад бин Халифа“ за изготвяне на проекти финансирани от Катарския научен фонд 

или фондовете на ЕС като Еразъм+. 

75. АС разрешава, като възлага на ректора да сключи споразумение за включване на МУ-

София като пълноправен партньор в Консорциума IngEniUM, от 10 утвърдени университета, във 

връзка с новата 3 годишна инициатива на ЕК за създаване на “Европейски Университети“, като 

част от Еразъм+ КА2 „Алианс на знанието“,с Координатор на проекта - Университетът на Овиедо 

и краен срок за подаване на проектно предложение – 26.02.2020 г. 

 76. АС приема за сведение информацията за изпълнение на т. 87 / решения от 10.12.2019 г. 

относно предложение за представителство от страна на БСК, както и отговора от страна на БСК 

(вх. No 395/ 17.01.2020 г.) във връзка с наше доуточняващо писмо. АС предлага на БСК да защити 

интересите на МУ- София във връзка с промените в ЗВО, отнасящи се до мандатността на 

ръководителите на катедри и възрастта за заемане на ръководни длъжности. 

  

77. АС приема следните  промени в ПУРПНСЗАДМУС във връзка с промени в правилника 

за Докторантското училище: 

В Чл. 47. (1) .................................. 

    (2) ...............................  

      (3) В МУ-София се провежда допълнително задължително обучение в 

Докторантско училище по ред и условия, съгласно Правилник за устройството и дейността на 

Докторантско училище при МУ-София. 
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  В Чл.88. Средствата за рецензирането на дисертационния труд на докторантите на 

самостоятелна подготовка (членове на академичния състав на МУ – София и такива, които към 

датата на защита са на граждански договор - хонорувани преподаватели) се обезпечават в рамките 

на средствата по собствените бюджети на структурните звена на МУ - София, а за докторанти от 

Медицински колеж „Й. Филаретова", Филиал - Враца и ДЕОС- в рамките на собствените им 

бюджети. 

 78. АС утвърждава Правила и критерии за разпределяне на средствата между структурните 

звена на МУ- София по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. 

      78.1. Сумата за разпределение, определена за Медицински университет - София за 2020 г.е 

в размер на 601 625.00 лв. 

78.2. Разпределението на средствата между структурните звена на МУ-София се извършва 

въз основа на процентно съотношение, изчислено на базата на броя на научните публикации,  

публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) за 2018 г. 

(Показател 1), броя на действащите докторанти за 2019 г., към 24.01.2020 г. (Показател 2) и броя 

на придобилите научна степен „доктор“ за периода 2014-2019 г. (Показател 3), както следва: 

 

 

Структурно звено 

П
о
к

а
за

т
ел

 1
 

П
о
к

а
за

т
ел

 2
 

П
о
к

а
за

т
ел

 3
 

Среден % по 

показатели 1, 2 и 

3 

Размер на 

средствата 

 
 
Медицински факултет 
 

296 215 335 59,44 357 604,47 

 
 
Факултет по дентална медицина 
 

16 17 47 5,43 32 659,95 

 

 
Фармацевтичен факултет 
 

 

145 26 51 14,68 88 321,41 

 

Факултет по обществено здраве  
(вкл. и МК „Й. Филаретова“; 

Филиал "Проф. Иван Митев"-гр. 
Враца и ДЕОС) 

72 79 139 20,45 123 039,17 

 Общо за МУ-София: 529 337 572 100,00 601 625,00 

 

78.3. Деканите на факултетите на МУ-София в срок до 3 /три/ работни дни от приемане на 

настоящите правила следва със заповед да определят комисия към съответния факултет за 

изпълнение на следните задачи: 

- разработване на механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще 

участват по програмата „Млади учени и постдокторанти“.  

- определяне броя и размерите на възнагражденията за младите учени и 

постдокторантите.   

78.4. Задължително в състава на комисиите трябва да бъдат включени и представители на 

младите учени и постдокторантите. 

78.5. Определените критерии за подбор следва да съответстват на целите и насочеността на 

програмата.  
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78.6. Броят и размерът на възнагражденията, трябва да се определят въз основа на размера 

на средствата за съответния факултет и допустимите рамки за размера на съответното единично 

възнаграждение посочени в Приложение 11 ННП „Млади учени и постдокторанти“. 

78.7. Одобрените кандидати по тази програма не могат да получават допълнителни 

възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално финансиране, 

финансиране от ЕС или други донорски програми. И обратното – лица, които получават допълнително 

финансиране по други програми не могат да кандидатстват по настоящата. 

78.8. В срок до 10 /десет/ работни дни от датата на съответната заповед по т. 3, решенията 

на комисиите следва да се изготвят и представят в деловодството на Ректората за съгласуване с 

отдел „Наука и акредитация“ и одобрение от Академичния съвет на МУ-София. 

78.9. Като неразделна част към настоящите Правила следва да се спазват Указанията на МОН за 

изпълнение на Програмата (писмо с наш Вх. № 520/23.01.2020 г.). 

  

79. АС приема изменения и допълнения на „Правилника за устройството и дейността на 

Центъра по компетентност за здравни анализи”, поради необходимост да бъдат изпълнени 

препоръки на Сметната палата, както и оптимизиране на дейността, като се премахнат 

нефункциониращи структури както следва: 

-  Работещите в центъра трябва да са на безсрочни, а не на срочни трудови договори, по 

изискване на Сметната палата; 

- Премахва се координационния съвет, тъй като спецификата на дейността и обема на 

работа не налагат такъв консултативен орган; 

- Намалява се процента за издръжка на дейността на центъра, поради липса на възникващи 

задължения за такава издръжка; 

- Стилистични, смислови и граматически корекции на текстове. 

 

80. АС дава съгласие ректорът да разпореди да се извърши плащане от наследството на д-р 

Андрей Георгиев на класираните победители (Решение РК36-1337/07.08.2019г) от конкурса за 

идеен архитектурен проект за Административно учебна сграда на МУ- София, в  изпълнение на т. 

20.1 от Решение на АС от 18.09.2019 г. е както следва: (класиран на първо място) - „Тилев 

Арх.“ООД – 80 000 лв., (класиран на второ място) - Архитектоника студио ООД – 65 000 лв. и 

(класиран на трето място) - Делинеар ЕООД – 35 000 лв. Даденото съгласие е във връзка с 

приключило съдебно дело във ВАС (Решение 02./ 02.01.2020), което остави в сила решението на 

КЗК (Решение № 1052/ 03.10.2019 г. по преписка № КЗК- 707/ 2019 г.)  

 

81. АС реши:  

 Отменя свое Решение по т. 29 от 27.11.2018; 

 Продължените трудови договори, по реда на отмененото Решение на АС по т. 29 от 

27.11.2018г. запазват действието си до края на срока, за който са сключени. Лицата с 

продължени договори, които заемат и мандатни длъжности, продължават да 

изпълняват функциите си до края на мандата им; 

 

82. АС приема предложението на ФС на ФДМ и  на основание алинея (5) на чл. 112 на 

ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на Ръководителя  на Катедрата по Детска дентална 

медицина разрешава да премине на постоянен трудов договор, д-р К. Христов, дм защитил  

дисертационен труд на 13.01.2020 г., в рамките на четиригодишния си трудов договор. 

 

81. АС приема предложение за определяне на такси за обучение на специализанти за СДО 

във Фармацевтичен факултет, с препоръка за допълнително остойностяване на таксите в 

съответствие с изискванията на МЗ. 


