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Р Е Ш Е Н И Я 
от ПРОТОКОЛ № 28 от ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

 НА РАЗШИРЕН РЕКТОРСКО - ДЕКАНСКИ СЪВЕТ ПРИ МУ - СОФИЯ 
проведен на 17.03.2020 г. 

 
 

РАЗШИРЕНИЯТ РЕКТОРСКО - ДЕКАНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Подкрепя Ректора и утвърждава издадената от него заповед № РК 36-
437/16.03.2020 г. във връзка с извънредното положение и дейността на МУ- София през 
този период. 

2. Приема за сведение информацията, получена с Писмо № 9104-34 от 16.03.2020 г. 
на Министъра на образованието, във връзка с въведеното от НС извънредно положение, с 
което се разрешава временно провеждане на учебни занятия чрез дистанционно обучение, в 
т. ч. и за специалностите от регулираните професии. 

3. Препоръчва по преценка на Ръководителите на отделните учебни звена да 
използват: 

3.1.Предлаганите от УЕИОЦ и РТБ при МУ-София платформи за 
дистанционно и онлайн обучение като Google Classroom, Мoodleи др. 

3.2. Възможностите на Ресурсния център на АСМБ, включително чрез 
абониране за учебни интерактивни платформи, като AMBOSS и Body Interact. 

3.3. Да съдействат на обучаващи и преподаватели, чрез ръководството на 
Централна медицинска библиотека да имат свободен дистанционен достъп до 
фондовете и чужди бази данни на библиотеката. 

3.4.Опита насродни университетски центрове, които електроните системи 
като:https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn? 
Fbclid =IwAR3B0-MT4iATzVk2QTI6UIPfhlzfGpxQe9-DZfF5T7HJ-PA57a_yucLirNU. 
4. Във връзка с предстоящата Кандидат- студентска кампания за уч. 2020/ 2021 г. 

Ректорско- деканския съвет реши: 
4.1.Окончателно се отменя предварителната кандидат- студентска 

кампания в МУ- София, за учебната 2020/2021 г. 
4.2. Редовните кандидат- студентски изпити по биология и химия за 

специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация да се проведат по 
предварително обявения график: Биология – 04 юли 2020 г., Химия- 12 юли 2020 г. 

4.3. Кандидат-студентите, подали заявления за участие в предварителните 
изпити, допълнително подават и необходимите  документи за кандидатстване в 
съответствие с чл. 15 на Раздел III от „Справочник за прием на студенти в МУ- 
София за учебната 2020/ 2021 г. “ / Състезателен картон и Диплома за завършено 
средно образование / от 22 юни 2020 г.  до 02 юли 2020 г.  

4.4. Да не се заплащат такси при подаване на документите, освен в 
случаите, когато е заявен един изпит и е необходимо да се доплати за втория 
изпит, или когато се приемат документи на нов кандидат- студент, който не е 
подавал заявление за участие в предварителните изпити.  

4.5. В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната 
допълнително ще се обяви дали ще има промени в графика за подаване на 
документи и провеждане на кандидат- студентските изпити по биология и химия 
за учебната 2020/ 2021 г. 
5. Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/ 

2000 г. на студенти за летния семестър да се удължи с 10 дни след приключване на 
извънредното положение в страната. 
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6. Във връзка със създадената епидемиологична обстановка в страната, времето, в 
което всички доброволци (студенти, специализанти и докторанти), участващи в кампанията 
по ограничаване и обгрижване на пациенти, съмнителни или носители на Covid- 19, да се 
зачита като учебна заетост. 

7.Да се удължи забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на 
академичния състав, администрацията и студентите и след 31.03.2020 г. до приключване на 
извънредното положение в страната. 

8. Отлага се заседанието на АС, предвидено за 31.03.2020 г. за около 10 дни след 
отмяната на извънредното положение в страната.В тази връзка се отлагат сроковете за 
провеждане на всички видове обявени конкурси или изискващи утвърждаване назначение, 
като сроковете спират да текат от обявяване на извънредното положение до края му. 

9.Във връзка с препоръки на Министъра на образованието и науката въз основа 
на Доклад от 04.03.2020г. на Комисията по академична етика, изменение на Закона за 
висшето образование от 25.02.2020г., и на основание чл. 54, ал. 3 от ЗВО (Нова - ДВ, бр. 
101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.), Разширеният РДС реши, да предложи на 
Академичния съвет на МУ-София да вземе следните решения: 

9.1.Препоръчва промяна в правилата на ПУРПНСЗАДМУС, с която 
процедурите за избор, при заемане на академични длъжности, да не 
приключват с утвърждаване от Академичния съвет на МУ-София, а както 
е предвидено в Закона за развитие на академичния състав, утвърждаването 
да се осъществява от съвета на основното звено (Факултетен съвет), като 
се препоръчва да се запази процедура по информиране на Академичния 
съвет, с оглед необходимостта от обратна връзка по проведените 
конкурси, тъй като Академичният съвет е органът, който взема решение за 
откриване на съответната процедура за заемане на академична длъжност. 

9.2. Да отмениалинея (5) и алинея (6) на чл. 112 
наПУРПНСЗАДМУС,относно преминаване на постоянен трудов договор 
наасистенти,защитили дисертационен труд в рамките на четиригодишния 
си трудов договор, поради противоречието на тези разпоредби  с 
измененията на Закона за висшето образование. 

9.3.На всички лица заемащи академичната длъжност "асистент" в 
МУ-София да бъдат изготвени и представени за подпис допълнителни 
споразумения, с които да се промени срокът на трудовия им договор от 4 
/четири/ на 5 /пет/ години, съобразно новите изисквания на чл. 54,ал.3 от 
ЗВО. 

9.4 На всички останали лица заемащи академичната длъжност 
"асистент" в МУ-София, които заемат длъжността при условията на 
безсрочен трудов договор, независимо от основанието за това, да бъдат 
изготвени и представени за подпис допълнителни споразумения, с които да 
се променят трудовите им договори от безсрочни в срочни, със срок от 5 
/пет/ години, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ЗВО. 
10.Отменя се насрочената за 03.04.2020 г. церемония по присъждане на  

почетното звание Doctor Honoris Causa на проф. Dirk Dressler от Медицински 
университет Хановер, Германия. 

11. Отменят се определените за 07.04.2020 г.чествания по случай Празника на 
университета свързан с „Международния ден на здравето и постиженията в научно- 
изследователската и преподавателска дейност в Медицински университет – София“. 

12. Разширеният Ректорско-декански съвет утвърждава предложенията на 
Факултетите за носители на награди, както следва: 
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12.1Почетен знак“AESCULAPIUS” на проф. д-р Генчо Кръстев Начев, 
дмн (Председател на ОС на МУ-София и Ръководител Катедра по сърдечно-съдова 
хирургия и инвазивна кардиология) по предложение на Ректора – Проф. д-р Виктор 
Златков 

12.2.Награден знак„PANACEA”: 
• В медико- биологичната област: за Проф. Милен Венциславов Димитров, 

дф /Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация/ по 
предложение на ФС на ФФ 

• В Медико-социалната област:заПроф. Красимир Стоянов Визев, 
дмн/Катедра превантивна медицина/ по предложение на ФС на ФОЗ 
12.3.Предложенията на Катедрите на МФ, подлежат на разглеждане и 

утвърждаване от ФС на МФ, както следва: 
Награден знак „PANACEA”: 

• В медико- клинична област:Проф.д-р Борис Илиев Богов, дмот Катедра по 
вътрешни болести на МФ 

• В медико- биологичната област:Проф.д-р Бойчо Василев Ланджов, дм, от 
Катедра по анатомия, хистология и ембриология наМФ  

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента: проф. д-р Драган Георгиев Бобев,дмн 
от Катедрата по педиатрия на МФ 

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет:Доц. Любомир Любомиров 
Трайков, дбф от Катедра по медицинска физика и биофизика на МФ. 

13. Разширеният Ректорско- декански съвет приема и предлага на Академичния 
съвет да утвърди в съответствие с колективния трудов договор, подписан на 05.12.2019 г., 
чл. 51, ал. 2, 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./ 

13.1. 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.   

13.2. Да бъде определен размер от 100 % от брутната работна заплата на 
правоимащите лица по отношение на „Великденската добавка“. 

13.3.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 ….“. 

13.4. Факултетите и останалите звена на МУ – София своевременно да 
представят за утвърждаване актуализираните си вътрешни правила за 
работната заплата. 
14. Разширеният Ректорско- декански съвет утвърждава Инструкция- предписание за 

българските и чуждестранно студенти, настанени в Студентските общежития на 
Медицински университет – София като изисква от съответните ръководства да запознаят с 
нея всички студенти, специализанти, докторанти и преподаватели, които живеят в тях.В 
тази връзка те трябва да удостоверят, че са запознати с Инструкцията и предписанията, след 
което да я подпишат и предоставят на съответните ръководства по места за съхранение. 
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15. Разширеният Ректорско- декански съвет приема становището на Контролния 
съвет на МУ-София относно законосъобразността на проведеното Общо отчетно- изборно 
събрание на Факултет по Дентална медицина като предлага на следващ АС това решение да 
бъде утвърдено. 

16. Разширеният Ректорско- декански съвет приема становището на Контролния 
съвет на МУ- София относно избора на проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм за 
Декан на ФДМ за мандат 2020 г.-2024 г. като предлага на следващ АС това решение да бъде 
утвърдено. 

17. Разширеният Ректорско- декански съвет предлага да се насрочи дата за 
провеждане на Общо отчетно - изборно събрание на МУ- София за 02.06.2020 г.от 13:00 
при следния Дневен ред: 

I. Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2019 
г. и мандат 2016- 2020 г. 

II. Отчет на Контролния съвет (КС) на МУ-Софияза дейността през 2019 г, 
както и за изтеклия мандат 2016-2020 г 

III. Предложения за промени в ПУДМУС в съответствие с изменения и 
допълнения на ЗВО от 25.02.2020 г. 

IV. Избор на Председател и Зам. Председател на Общото събрание с 4-годишен 
мандат за периода 2020-2024 година. 

V. Избор на Контролен съвет на МУ-София, включващ Председател, Зам. 
председател и членове на КС всички с 4-годишен мандат за периода 2020 - 
2024 година. 

VI. Избор на Ректор на МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 
година. 

VII. Избор на членове на Академичния съвет на МУ-София с 4-годишен мандат за  
периода 2020- 2024 година. 

18. Разширеният Ректорско- декански съвет предлага комисията, назначена със 
Заповед № РК 36-378/ 06.03.2020 г. на Ректора за изготвяне на предложения за промени в 
ПУДМУС, касаещи броя и структурния състав на членовете на ОС и на  АС на МУ- София, 
с Председател проф.д-р Р. Гърчев да продължи работата си като в 7 дневен срок изготви, 
подпише и предостави окончателен Протокол за взетите решения. 

19. Предложението за утвърждаване на празници на отделните факултети и други 
академични звена не беше представено, поради липса на утвърдени предложения от ФС на 
Фармацевтичен факултет и Факултета по дентална медицина. 

20. Утвърждаването на тези празници от АС, както и становището на АС от 2012 г. 
за определяне на 29.11. като дата за Патронен празник на МУ-София е необходимо да бъдат 
предложени за приемане от следващото Общо събрание и публикувани в новия ПУДМУС 
за сведение и изпълнение. 

21. РРС прие за сведение, като част от проведеният открит конкурс за „Изработване 
на идеен архитектурен проект за Учебно–административна сграда на МУ-София“, 
представения макет на спечелилата фирма „Тилев архитекти“ ООД, катодопълнително се 
даде информация, че останалите макети на отличените архитектурни бюра ще бъдат 
доставени до края на м. март 2020 г. 
 
 
 
 
 
       РЕКТОР: 
       ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


