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   П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 42  

ОТ ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ  от 31.03.2020 г. 

 

 

 Днес, 31.03.2020 г. Академичният съвет при Медицински университет – София 

проведе конферентно заседание, след проведено извънредно заседание на Разширения 

Ректорско- Декански съвет от 17.03.2020 г. като обсъди следните предложения във връзка с 

предстоящите Великденски празници и 24 май - Ден на българската просвета и култура и 

славянската писменост.  

Р. Щербаков (Ръководител на Отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София) 
представи подробен Доклад с мотивирани предложения за изплащане на възнаграждения 

както следва: 

В колективния трудов договор, подписан на 05.12.2019 г. е предвидено в чл. 51, ал. 2, 

т. І т. 1, че еднократни възнаграждения под формата на бонуси във връзка с национални, 

официални и професионални празници могат да бъдат изплащани с решение на АС на МУ – 

София в размер на еднократно възнаграждение от 300 лв. до 500 лв. Съответно в т. ІІ от чл. 

51, ал. 2 е предвидено изплащане на еднократно допълнително възнаграждение – 

„Великденска добавка“. Базата върху която се определя възнаграждението по решение на АС 

следва да бъде в процент от Брутната работна заплата на служителите / вкл. клиничните 

преподаватели от МФ, преподавателите от Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ и служителите 

по ПМС 66/1996 г./ 

Предвид форсмажорните обстоятелства, настъпили с обявяването на извънредно 

положение в Република България, предлагам: 
1. Да бъде определен максималния размер от 500 лв., които да бъдат изплатени на 

правоимащите лица във връзка с 24.05. Ден на българската просвета и култура и 

славянската писменост през месец май 2020 г.   

2. Да бъде определен размер от 100 % от брутната работна заплата на правоимащите лица по 

отношение на „Великденската добавка“. 

3. Във Общите вътрешни правила за работната заплата на Медицинския университет – 

София и съответно във вътрешните правила за работната заплата на отделните звена 

текста „базата върху която се определя възнаграждението по решение на АС да бъде до 50 

% от БРЗ на служителите ….“ се заменя с текста базата върху която се определя 

възнаграждението по решение на АС да бъде до 100 % от БРЗ на служителите ….“. 

4. Факултетите и останалите звена на МУ – София своевременно да представят за 

утвърждаване актуализираните си вътрешни правила за работната заплата. 

Мотивите за гореизложените предложения са свързани с: 

Оказване на финансова подкрепа на правоимащите преподаватели и служители 

с оглед преодоляване на последствията от кризата с COVID-19, както и уеднаквяване 

на размера на еднократното допълнително възнаграждение „Великденска добавка“ с 

еднократното допълнително възнаграждение „Коледна добавка“. 

Г-н Щербаков предлага за звена, за които би се появил временен недостиг на средства 

за осигуряване на тези възнаграждения на този ранен етап на бюджетната година да 

осъществят плащанията на база разчети за очаквани бъдещи икономии до края на 

календарната година. Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта от 

подкрепа на служителите и преподавателите да бъдат взети предвид и очакваните намаления 

и на разходите за командировки, горива (във връзка с намаление на цените), транспортни 
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услуги и др. с оглед осъществяване на взаимнокомпенсирани корекции на разходите на по-

късен етап от бюджетната година. 

След проведеното гласуване членовете на РРДС единодушно с 20 гл. „ЗА“, 0 гл. 

„против“ и 0 гл. „въздържал се“ утвърдиха направеното предложение. 

Проф.д-р В. Златков предлага членовете на АС с подписите си да утвърдят следното 

решение: 

Академичният съвет приема и утвърждава в съответствие с КТД, подписан на 

05.12.2019 г., чл. 51, ал. 2, т. І и т. 1 еднократно възнаграждение под формата на бонуси за 

24 май, както и  съгласно т. ІІ от чл. 51, ал. 2 –еднократно допълнително възнаграждение 

„Великденска добавка“. Базата върху която се определя възнаграждението по решение на 

АС следва да бъде в процент от Брутната работна заплата на служителите / вкл. 

клиничните преподаватели от МФ, преподавателите от Катедра „Здравни грижи“ на 

ФОЗ и служителите по ПМС 66/1996г./ 

 Да бъде определен максималния размер от 500 лв., които да бъдат изплатени на 

правоимащите лица във връзка с 24.05. - Ден на българската просвета и култура и 

славянската писменост през месец май 2020 г.   

 Да бъде определен размер от 100 % от брутната работна заплата на правоимащите 

лица по отношение на „Великденската добавка“. 

 В Общите вътрешни правила за работната заплата на Медицинския университет – 

София и съответно във вътрешните правила за работната заплата на отделните звена 

текста „базата върху която се определя възнаграждението по решение на АС да бъде 

до 50 % от БРЗ на служителите ….“ се заменя с текста „базата върху която се 

определя възнаграждението по решение на АС да бъде до 100 % от БРЗ на 

служителите ….“.  

 Факултетите и останалите звена на МУ – София своевременно да представят за 

утвърждаване актуализираните си вътрешни правила за работната заплата. 

 звена, за които би се появил временен недостиг на средства за осигуряване 

възнагражденията – „Великденска добавка” и/или еднократно възнаграждение във 

връзка с Деня на българската просвета и култура и славянската писменост да 

осъществят плащанията на база разчети за очаквани бъдещи икономии до края на 

бюджетната година. 

   

 

 

 

 

   

 

        РЕКТОР: 

        ПРОФ.д-р В. ЗЛАТКОВ, дм 

 

 

 

 

 

  


