
 
 

Р Е Ш Е Н И Я 

от ПРОТОКОЛ № 29 от ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

 НА РАЗШИРЕН РЕКТОРСКО - ДЕКАНСКИ СЪВЕТ ПРИ МУ - СОФИЯ 

проведен на 10.04.2020 г. 

  
 РАЗШИРЕНИЯТ РЕКТОРСКО - ДЕКАНСКИ СЪВЕТ: 

1. Припомня на всички студенти и преподаватели, че във връзка с пандемията от 

вирусната инфекция COVID 19 и решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. / обн. ДВ 

бр.28/ 24.03.2020 г./, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/ 13.03.2020 

г. и № РД- 01-195/ 10.04.2020 г., и на Министъра на образованието и науката № 9104-34 от  

16.03.2020 г., с последващи заповеди на Ректора на МУ-София в страната е въведено 

извънредно положение с прекратяване на присъственото обучение и препоръки за 

провеждане на дистанционна форма. В тази връзка, в посоченото писмо  Министъра на 

образованието и науката е разрешил временно за периода на извънредното положение да 

бъде приложено дистанционното обучение и в регулираните професии, вкл. в различните 

направления на медицинското образование. 

2. Посочва, че в случаите, когато се изисква присъствено обучение като стажове, 

клинични практики, изпити и др. е необходимо ръководителите на отделните учебни звена, 

след съгласуване с деканите и директорите на другите университетски структури да 

направят организация по провеждане на клиничното практическо обучение веднага след 

приключване на извънредното положение в страната в обем изпълняващ изискванията за 

всяко направление и специалност за съответната регулирана професия във време удобно за 

съответните катедри и клинични бази при спазване на всички противоепидемични мерки 

съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. 

3. Обръща внимание, че формата за дистанционно обучение ( електронно, звуково и 

писмено ), касаещо  лекции, семинари, клинични казуси и др. се провеждат според 

традицията, практиката и възможностите на всеки факултет на платформи, съобразно 

спецификата на отделните катедри и други учебни структури. 

4. Изисква да се предприемат мерки за организация на дистанционна форма за 

приемане на документи при завършване на предстоящата кандидат-студентска кампания 

(КСК) 2020/ 2021. 

5. Да се проучат възможностите за бъдещо он-лайн провеждане на кандидат-

студентските изпити. 

6. Разширеният Ректорско-декански съвет утвърждава предложенията на 

Медицински факултет за носители на награди, във връзка със честванията по случай 

Празника на университета свързан с „Международния ден на здравето и постиженията в 

научно- изследователската и преподавателска дейност в Медицински университет – София“ 

както следва: 

Награден знак „PANACEA”: 

 В медико- биологичната област: Проф. д-р Б. Ланджов, дм от Катедра по 

анатомия, хистология и ембриология на МФ  

 В медико- клинична област: Проф. д-р Б. Богов, дм от Катедра по вътрешни 

болести на МФ 

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет: Доц. Л. Трайков, дбф от 

Катедра по медицинска физика и биофизика на МФ. 

 7. Разширеният Ректорско-декански съвет утвърждава разработената „Методика по 

чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2020 г.” и 

приложените таблици, с оглед разпределението на получените приходи от такси за 

обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, както и 

утвърждаване на минималните базови бюджети съобразно участието на преподавателите и 



 
 

изпълнението на учебния план по съответните професионални направления и по 

структурни звена в състава на МУ – София. Същото е в съответствие с Доклад от работна 

комисия, назначена със Заповед на Ректора № РК-36-303/25.02.2020 г.  

8. Потвърждават решението на РРДС от 17.03.2020 г. за събирането на необходимите 

документи за отпускане на стипендии за летния семестър да се удължи с 10 дни след 

приключване на извънредното положение в страната. 

9. РРДС подкрепя предложението за предприемане действия по възстановяване на 

разходи във връзка с отменени полети свързани с командировки в чужбина от различните 

звена, поради въвеждане на извънредно положение в страната. 

10. РРДС разрешава промяна на цената в предложения договор на сп. Acta Medica 

Bulgarica от притежателя на он-лайн платформата SCIENDO от 70 евро на 100 евро на 

статия или като цяло разходите за сп. Acta Medica Bulgarica през 2020 г. ще са общо 14 160 

лв. и оторизират Ректора да подпише новия договор. 

11. РРДС утвърждава промените в Правилника за устройство и дейността на МУ- 

София, касаещи броя и структурния състав на членовете на Общото събрание и на 

Академичния съвет на МУ- София, в съответствие с измененията и допълненията на ЗВО от 

25.02.2020 г.  

11.1. РРДС утвърди следния състав на ОС  на МУ- София за мандат 2020- 2024 г.  

Разпределение на делегатите на ОС при 84 % академичен състав, 15 % студенти и 

докторанти и 1 % административни служители – 400 д. 

МФ   

/ РТБ+ ЦМБ+ СОССБОС+Ректорат/  240 д. 

ФДМ         44 д. 

ФФ         44 д. 

ФОЗ          44 д. 

МК+ФВ+ДЕОС        28 д. 
11.2. РРДС утвърди следния състав на АС на МУ- София за мандат 2020- 2024 г.: 

Разпределение на членовете на Академичния съвет при 83 % академичен състав,  

15 % студенти и докторанти и 2 % адм. служители – 45 д. 

МФ     18  

ФДМ         8  

ФФ         8  

ФОЗ         8  

Медицински колеж    1 

ДЕОС         1 

Филиал Вр      1  

12. РРДС реши: Ръководителите на отделните звена да дават писмено становище във 

връзка с вземането на  решение за намаляване или освобождаване от наем на търговски 

обекти помещаващи се в обособени части от сгради публично държавна собственост, която 

е предоставена за управление на МУ-София за времето на извънредното положение 

съгласно законовите разпоредби. 

13. РРДС приема за сведение информацията за издадената Заповед № РД-01-189/ 

09.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се отлага майската  изпитна сесия 

за държавен изпит за специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г.за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването. 

14. Приема без възражения информацията от Ръководител отдел „ФЧР”, т. и гл. 

счетоводител за графика и периодичността на плащане на възнагражденията на 

служителите и преподавателите през месец април 2020 г. 

       РЕКТОР: 

            ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


