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  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  

ОТ  ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от  18.02.2020 г. 

 

 
 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

 1. Одобрява избора на Доц. д-р К. Ангелов, 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 „Обща хирургия” в Катедра по хирургия 

на база УМБАЛ „Александровска“. 

2. Одобрява избора на Гл. ас. д-р К. Гроздев, 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 „Обща хирургия” в Катедра по хирургия 

на база УМБАЛ „Александровска“. 

3. Одобрява избора на Ас. д-р Ал. Кръстанов, 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 „Урология” в Катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска“. 

4. Одобрява избора на Ас. д-р В. Йотовски, 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 „Урология” в Катедра по 

урология на база УМБАЛ „Александровска“. 

5. Одобрява избора на Ас. д-р К. Патриков, дм за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

6. Одобрява избора на Ас. д-р П. Георгиев, дм за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ортопедия и 

травматология” в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

7. Одобрява избора на Ас. д-р А. Иванов, дм за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в Катедра 

по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

8. Одобрява избора на Д-р Р. Билюков, дм за заемане на академичната длъжност 

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

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

9. Одобрява избора на Д-р М. Влахова, 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 „Вътрешни болести” в 

Катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

10. Одобрява избора на Д-р Д. Игнатова, 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 „Психиатрия” в Катедра по психиатрия и 

мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“. 

11. Одобрява избора на Д-р Р. Илиева за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

12. Одобрява избора на Д-р Д. Марков за заемане на академичната длъжност 

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

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

13. Одобрява избора на Д-р П. Калайджиев за заемане на академичната длъжност 

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

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

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

14. Одобрява избора на Д-р И. Инджов за заемане на академичната длъжност 

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

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

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

15 Одобрява избора на.Д-р А. Писанчев за заемане на академичната длъжност 

„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 „Александровска“. 

16. Одобрява избора на Д-р Б. 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 „Анестезиология и интензивно лечение” в 

Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

17. Одобрява избора на Д-р И. Станков за заемане на академичната длъжност 

„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 УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“. 

18. Одобрява избора на Д-р М. Лазаров за заемане на академичната длъжност 

„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 УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

19. Одобрява избора на Д-р В. Илиева за заемане на академичната длъжност „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 МБАЛББ „Света София“. 

20. Одобрява избора на Д-р Н. Лилянов за заемане на академичната длъжност 

„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. Иван Рилски“. 

21. Одобрява избора на Д-р А.Стратев за заемане на академичната длъжност „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. Иван Рилски“. 

22. Одобрява избора на Д-р Л. Ковачева за заемане на академичната длъжност 

„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 СБАЛАГ „Майчин дом“. 

23. Одобрява избора на Д-р В. Станоев 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“. 
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24. Одобрява избора на Д-р В. Василев за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра 

по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“. 

25. Одобрява избора на Д-р В. Димов за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра по акушерство 

и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“. 

26. Одобрява избора на Д-р Б. Велев 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 белодробни 

болести на база МБАЛББ „Света София“. 

27. Одобрява избора на Д-р С. Боев 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 белодробни 

болести на база МБАЛББ „Света София“. 

28. Одобрява избора на Д-р В. Петров 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 белодробни 

болести на база МБАЛББ „Света София“. 

29. Одобрява избора на Д-р А. Златев 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 белодробни 

болести на база МБАЛББ „Света София“. 

30. Одобрява избора на Д-р Д. Пенчева за заемане на академичната длъжност 

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

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

патофизиология. 

31. Одобрява избора на.Д-р П. Кемилев за заемане на академичната длъжност 

„асистент” 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“. 

32. Одобрява избора на.Д-р П. Димков за заемане на академичната длъжност 

„асистент” 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“. 

33. Одобрява избора на Д-р С. Доков за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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“. 

34. Одобрява избора на Д-р А. 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 „Нефрология” в Катедра по вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

35. Одобрява избора на К. Сергиева за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност „Медицинска 

физика” в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“. 



4 

 

36. Одобрява избора на К. Юзеир, дб за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Имунология” в Катедра по кл. имунология на база 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

37. Одобрява избора на Д-р С. Лесичкова за заемане на академичната длъжност 

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

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

имунология на база УМБАЛ „Александровска“. 

38. Одобрява избора на Д-р В. Колчаков за заемане на академичната длъжност 

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

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

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

39 Одобрява избора на.Д-р Л. Шемелекова 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“. 

40. Одобрява избора на Д-р К. Бянов 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 вътрешни болести на база 

УМБАЛ „Александровска“. 

41. Одобрява избора на Д-р З. Васкова 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 вътрешни 

болести на база УМБАЛ „Александровска“. 

42. Одобрява избора на Д-р М. Георгиев за заемане на академичната длъжност 

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

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиология на животните и човека” в 

Катедра по физиология. 

43. Одобрява избора на Д-р Д. Пейчинов, 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 спешна 

медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ 

 44. Одобрява избора на д-р З. Тасева 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 „Пародонтология“ при ФДМ. 

 45. Одобрява избора на д-р Х. Майналовска 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 „Пародонтология“ при ФДМ. 

 46. Одобрява избора на д-р Н. Шарков 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. 

 47. Одобрява избора на ас.А. Димитрова, дм   за заемане на академична длъжност 

„главен асистент” в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по 

професионално направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на Катедрата по 

здравни грижи  при ФОЗ. 

 48. Одобрява избора на ас.М. Илиева, дм за заемане на академична длъжност „главен 

асистент” в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност „Социална медицина и 
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организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на Катедрата по здравни грижи  

при ФОЗ. 

 49. Одобрява избора на  ас.Т. Ангелова, дм за заемане на академична длъжност „главен 

асистент” в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално 

направление 7.4 Обществено здраве и научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на Катедрата по здравни грижи  

при ФОЗ. 

 50. АС разрешава обявяването на нови конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет - София както следва: 

 

50.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

За Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология:  
- един професор и трима асистенти в област на висшето образование 

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

специалност „Сърдечно-съдова хирургия“на база УМБАЛ „Св. Екатерина“ и  

- един доцент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  

професионално направление 7.1.„Медицина”и по научна специалност „Кардиология“  на база 

УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

За Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология – двама 

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

направление 7.1.„Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина“:на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

За Катедра по нефрология –един асистент в област на висшето образование  

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

специалност „Нефрология“:на база УМБАЛ „Александровска“; 

За Катедра по педиатрия - един асистент   в област на висшето образование  

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

специалност „Педиатрия“  на база СБАЛДБ „Иван Митев“; 

За Катедра по неврология  – един асистент в област на висшето образование  

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

специалност „Неврология“ на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

За Катедра по медицинска физика и биофизика    –   един доцент в област на висшето 

образование  4. „Природни науки, математика и информатика”,  професионално направление 

4.1.„Физически науки”  и научна специалност „Биофизика“; 

За Катедра по спешна медицина – един главен асистент в област на висшето 

образование 4. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1.„Медицина” и 

научна специалност „Урология“ на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

За Катедра по клинична лаборатория – един асистент в област на висшето 

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

научна специалност „Клинична лаборатория“ на база УМБАЛ „Александровска“. 

 

50.2.  ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

За катедрата по здравни грижи  

- Едно място  за „асистент” 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”.  

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

на пенсионна възраст на Проф. д-р Л. Митева, дм, 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. 
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 52. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване 

на пенсионна възраст на Доц. д-р Р. Христова, 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. 

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

на пенсионна възраст на Проф. д-р Б. Слънчева, 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. 

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

на пенсионна възраст на Проф. д-р Р. Стоилов, дм, МФ  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 Проф. д-р Д. Младенов, дмн, МФ на основание чл.119 от  Кодекса на 

труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 56. АС утвърждава следните такси за прием и обучение на български и чуждестранни 

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

 А./ Такса за кандидат- студентски изпит – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки 

следващ изпит / за два изпита – 100 лв. /   

 Б./ Годишни  такси за обучение на ОКС Магистър:  

 Медицина, Дентална медицина и Фармация:    900 лв. 

  За ОКС Магистър /след бакалавър /  

- Кинезитерапия – редовно обучение   800 лв. 

- Професионално направление „Обществено здраве“:   

 - задочно обучение     800 лв. 

 За ОКС Магистър /след бакалавър /  

 - професионално направление „Здравни грижи“:  

  - редовно и  задочно обучение -     800 лв. 

 В./ Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър: 

 - Професионално направление Здравни грижи : 

 За Факултет по обществено здраве–        700 лв. 

 За Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца 700 лв. 

  - Професионално направление  Обществено здраве: 

                                                - редовно обучение         700 лв. 

 - задочно обучение          350 лв. 

 Г./ Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър:  

 Професионално направление Здравни грижи –  700 лв. 

 Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и  ЕИП: 

 А./ Такси за обучение на ОКС Магистър: 

 Медицина:                    на български език     7000 евро 

                             на английски език     8000 евро 

 Дентална медицина:    на български език    7000 евро 

        на английски език    8000 евро 

 Фармация:                     на български език    5000 евро 

                   на английски език    6000 евро. 

 Обществено здраве  на ОКС Магистър  / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:    

-   на български език       3000 евро; 

-   на  английски език    4000 евро 

Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър: 

- професионално  направление Обществено здраве - редовно и задочно  обучение                          

    - български език    3000 евро 
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    - английски език   4000 евро 

 - в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение 

    - български език    3000 евро 

    - английски език     4000 евро 

 В./ Такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър в професионално 

направление Здравни грижи: 

 - български език     3000  евро. 

    - английски език    4000 евро 

Годишни такси за обучение на Докторанти:  
 А./ Български докторанти  по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено 

здраве :   

    - редовно обучение – 900 лв. 

    - задочно обучение – 450 лв;  

 Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина: 

 На български език –  редовно обучение -   7000 евро 

    - задочно обучение -  4500 евро 

 На английски език  -редовно обучение -   8000 евро 

    - задочно обучение -  5500 евро 

 В./ Чуждестранни докторанти по  Дентална медицина: 

 На български език:  

   - редовно обучение -   8300 евро,  

   - задочно обучение -   2800 евро. 

 На английски език- няма акредитирани докторски програми. 

 Г. / Чуждестранни докторанти по Фармация: 

На български език:  

   - редовно обучение -   8000 евро,  

   - задочно обучение -   4500 евро. 

На английски език -редовно обучение -    8000 евро 

    - задочно обучение - 4500 евро 

Д./ Чуждестранни докторанти по   направление Обществено здраве 

  На български език – задочно обучение -  3000 евро  

  На английски език  - задочно обучение - 4000  евро 

 

  Годишни такси за езиков курс:  

   -  на български език-  3700 евро; 

   -  на английски език- 4800 евро. 

 

 57. АС утвърждава  „Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет към 

МУ- София“ със следните промени и допълнения: 

 57.1.  Допълва се чл. 39, ал. 1 съобразно измененията, приети на АС от 10.12.2019 г. 

 57.2. Допълнва се чл. 25, ал. 6 за провеждане на Общо събрание при извънредно 

възникнали въпроси. 

 57.3.  Изменя се чл. 20, ал. 1 обявата за изборите да е на „сайта на МУ-София и/или на 

информационното табло на всяко звено“. 

 58.  Във връзка с извършване на разходи по договори за изпълнение на Национални 

научни програми, финансирани от Министерството на образованието и науката на Република 

България, с оглед изискванията на ЗОП, АС реши: 

 Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти, 

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

хардуер, програмни продукти и др. необходими по договори за изпълнение на Национални 
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научни програми, финансирани от Министерството на образованието и науката на Република 

България, следва да се закупуват/възлагат отделно за всеки договор (етап от него) без да се 

обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно възлагане, следва да се проведе 

вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния договор (етап от него). 

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

,,Вътрешни болести“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по пропедевтика на 

вътрешните болести.  

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

,,Неонатология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на Катедрата по педиатрия с клинична база 

СБАЛДБ ,,Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – Клиника по неонатология.  

 61. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА при предходната 

акредитация на докторска програма ,,Неонатология“ от професионално направление  

7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на 

Катедрата по педиатрия с клинична база СБАЛДБ ,,Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – Клиника по 

неонатология.  

 62. АС утвърждава разработените от факултетите на МУ-София и съгласувани от отдел 

„Наука и акредитация“ механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще 

участват в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ като всеки факултет е 

представил следните материали:  

 Заповед от Декана за състав на комисия за разработване на механизъм и правила за 

избор на кандидати по Програмата,  

 Протокол от комисията, в който са описани критериите за подбор, необходимите 

документи за кандидатстване и т.н.  

 Образци на декларации, които следва кандидатът да подпише. 

 След утвърждаването на Правилата на всеки факултет, следва да се обявят конкурси по 

Програмата, които трябва да бъдат публикувани на интернет-страницата на факултета. 

 63. АС утвърждава актуализирани учебни планове  на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- 

Враца, в съответствие с  направени препоръки от  НАОА както следва: 

 63.1. Актуализиран учебен план на специалност „Медицинска сестра“ на ОКС 

Бакалавър в професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани професии/, редовна 

форма на обучение. 

 63.2. Актуализиран учебен план на специалност „Акушерка“ на ОКС Бакалавър в 

професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани професии/, редовна форма на 

обучение. 

 63.3. Актуализиран учебен план на специалност „Лекарски асистент“ на ОКС 

Бакалавър в професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани професии/, редовна 

форма на обучение. 

 64. АС утвърждава актуализирани квалификационни характеристики на Филиал 

„Проф.д-р Ив. Митев”- Враца, в съответствие с  направени препоръки от  НАОА както следва: 

 64.1. Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Медицинска 

сестра“ на ОКС Бакалавър в професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани 

професии/, редовна форма на обучение. 

           64.2. Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Акушерка“ на 

ОКС Бакалавър в професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани професии/, 

редовна форма на обучение. 

           64.3. Актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Лекарски 

асистент“ на ОКС Бакалавър в професионално направление 7.5 Здравни грижи /регулирани 

професии/, редовна форма на обучение. 
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 65. АС утвърждава „Справочник за прием на студенти във Факултет по обществено 

здраве за уч. 2020/ 2021 г.“ с предложените промени и допълнения от ФС на ФОЗ. 

 66. АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Медицински факултет и 

присъжда почетното звание Doctor Honoris Causa на проф. Dirk Dressler от Медицински 

университет Хановер, Германия. 

 67. АС утвърждава предложението на Декана на МФ да се отправи писмо до Министъра 

на здравеопазването за включване в Държавните изпитни комисии за изпит за специалност към 

МЗ на следните хабилитирани преподаватели: 

 - Проф.д-р Б. Коруков, дм- за включване в изпитна комисия по Хирургия. 

 - Проф.д-р П. Троянова, дм – за включване в изпитна комисия за държавен изпит по 

Медицинска онкология.  

 68. АС дава съгласието си за участие на Ректора проф. д-р В. Златков в Проект 

„Студентски практики- Фаза 2“.  

 69. АС определя 07.04.2020 г. като ден за провеждане на честванията за Празника на 

университета и като ден за отбелязване постиженията в научно- изследователската и 

преподавателска дейност  в Медицински университет – София. 

 

 

 

 

 

       РЕКТОР: 

       ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


