Р Е Ш Е Н И Я
от ПРОТОКОЛ № 43 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТУ- СОФИЯ
от 28.05.2020 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. АС определя дата за провеждане на Общо отчетно- изборно събрание на Медицински
университет- София на 28.07.2020 г. от 13:00 ч. при следния дневен ред:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Връчване на наградните знаци по случай Празника на университета посветен на
Международния ден на здравето и постиженията в научно- изследователската и
преподавателска дейност в МУ – София.
Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2019 г. и мандат
2016- 2020 г.
Отчет на Контролния съвет (КС) на МУ-София за изтеклия мандат 2016-2020 г
Предложения за промени в ПУДМУС в съответствие с изменения и допълнения на ЗВО
от 25.02.2020 г.
Избор на Председател и Зам. Председател на Общото събрание с 4-годишен мандат за
периода 2020-2024 година.
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.
Избор на Ректор на МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 година.
Избор на членове на Академичния съвет на МУ-София с 4-годишен мандат за периода
2020- 2024 година.

Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе присъствено в зала, осигуряваща спазването
на всички противоепидемични мерки и при отсъствие на забрана от страна на здравните власти
или други компетентни органи.
2. Академичният съвет приема Отчетен доклад на Ректорското ръководство за 2019 г. и
мандат 2016- 2020 г.
3. Академичният съвет приема предложените промени в Правилник за устройството и
дейността на МУ – София / ПУДМУС /. Същите са в съответствие с измененията на ЗВО от
25.02.2020 г. и включват: Замяна, добавяне или премахване на термини, словосъчетания и
изрази; отмяна на разпоредби поради смисловото им противоречие със ЗВО; нови правомощия
и задължения на ректора и разпоредби, относно сключването от него на трудов договор и
договор за управление; изменения в ПУДМУС въз основа на възрастовите ограничения за
заемане на ръководни длъжности, приети в ЗВО, като по предложение на чл.кор.проф.д-р Ив.
Митов отпада изречение второ на чл.32, ал. 3; изменения в ПУДМУС за имуществото и
финансирането на МУ-София, следствие на промените в ЗВО.
4. Академичният съвет утвърждава броя и стуктурния състав на членовете на Общото
събрание и на Академичния съвет на МУ-София, на основание Доклад от проф. д-р Р. Гърчевпредседател на комисия, назначена със заповед № РК 36-378/ 06.03.2020 г. на Ректора на МУСофия във връзка с промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София, свързани с
привеждане в съответствие на ПУДМУС с измененията и допълненията на ЗВО от 25.02.2020 г.
4.1. Разпределение на делегатите на ОС при 84 % академичен състав, 15 % студенти и
докторанти и 1 % административни служители – 400 д.
МФ /по 1 от РТБ+ ЦМБ+
СОССБОС+Ректорат/
240 д. / 151 хаб. л.+ 51 нехаб. л + 34 студ.и докторанти + 4 адм.служ. /
ФДМ
44 д. / 28 хаб. л.+ 9 нехаб. л + 7 студ.и докторанти
- /
1

ФФ
ФОЗ
МК+ФВ+ДЕОС
ОБЩО:

44 д. / 28 хаб. л.+ 9 нехаб. л + 7 студ.и докторанти
- /
44 д. / 28 хаб. л.+ 9 нехаб. л + 7 студ.и докторанти
- /
28 д. / 17 хаб. л.+ 6 нехаб. л + 5 студ.и докторанти
- /
400 д. 252 хаб. л.+ 84 нехаб. л + 60 студ.и докторанти + 4 адм.служ.

4.2. Разпределение на членовете на Академичния съвет при 83 % академичен състав,
15 % студенти и докторанти и 2 % адм. служители – 45 д.
МФ
18 9 хаб. л.+ 5 нехаб. л + 4 студ.и докторанти
ФДМ
8 5 хаб. л.+ 2 нехаб. л + 1 студ.
ФФ
8
5 хаб. л.+ 1 нехаб. л + 1 студ. + 1 адм.служ.
ФОЗ
8 5 хаб. л.+ 2 нехаб. л + 1 студ.
Медицински колеж
1 1 хаб. л.
ДЕОС
1 1 хаб. л.
Филиал Вр.
1 1 хаб. л.
ОБЩО:
45 27 хаб. л. + 10 нехаб. л + 7 студ.и докторанти + 1 адм.служ.
5. АС утвърждава носителите на наградни знаци във връзка с Празника на университета
свързан с „Международния ден на здравето и постиженията в научно- изследователската и
преподавателска дейност в Медицински университет – София“, както следва
1. Почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на българската медицина през
2019 г.
1.1. Проф. д-р Г. Начев, дмн Председател на ОС на МУ-София / по предложение на Ректора –
Проф. В. Златков./
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.1. Медицина
Месторабота: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
1.2. Проф.д-р В. Златков, дм - Ректор на Медицински университет- София / по предложение на
заместник-ректорите и подкрепен от проф. д-р Ц. Воденичаров /
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление
7.1. Медицина
Месторабота: Катедра по акушерство и гинекология
Следващите наградени са одобрени и представени за утвърждаване от ФС на МФ, ФФ и ФОЗ.
2. Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната и
експертна дейности през 2019 г:
2.1. В медико- клинична област: Проф. д-р Б. Богов, дм
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.1. Медицина
Месторабота: Катедра по вътрешни болести на МФ
2.2. В медико- биологичната област: Проф. д-р Б. Ланджов, дм
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.1. Медицина
Месторабота: от Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински
факултет
2.3. В медико- биологичната област: Проф. М. Димитров, дф
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.3. Фармация
Месторабота: Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация
на Фармацевтишчен факултет
2.4.В Медико- социалната област: Проф. К. Визев, дмн
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.4. Обществено здраве
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Месторабота: Катедра превантивна медицина на Факултет по обществено здраве
3. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги
за
функционирането и развитието на МУ- София в годините на своята професионална реализация.
3.1.: Доц. Л. Трайков, дбф
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.1. Медицина
Месторабота: Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет.

6. Одобрява избора на Доц. д-р Р. Гергова, 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 „Микробиология” в Катедра по мед.
Микробиология.
7. Одобрява избора на Доц. д-р Р. Давидкова, 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 „Микробиология” в Катедра по мед.
Микробиология.
8. Одобрява избора на Доц. д-р Т. Стратева, 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 „Микробиология” в Катедра по мед.
Микробиология.
9. Одобрява избора на Доц. А. Йорданова, дб за заемане на академичната длъжност
„професор” в област на висшето образование 4.„Природни науки, математика и информатика”,
по професионално направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия”
в Катедра по мед. химия и биохимия.
10. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Р. Робева, 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 „Ендокринология” в Катедра по
ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“.
11. Одобрява избора на Ас. д-р А. Христов, 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 „Съдебна медицина” в
Катедра по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска.
12. Одобрява избора на Ас. д-р В. Миланов, 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 белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“.
13. Одобрява избора на Ас. д-р Н. Янев, 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 белодробни болести на база МБАЛББ „Св. София“.
14. Одобрява избора на Д-р С.Радева, 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 „Физиотерапия, курортология и
рехабилитация” в Катедра по физикална медицина и рехабилитация на база УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ“.
15. Одобрява избора на Д-р М.Петрова 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“.
16. Одобрява избора на .Д-р Й.Палашев 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 „Нуклеарна медицина” в Катедра по
нуклеарна медицина, лъчелечение и мед. онкология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ .
17. Одобрява избора на Д-р М. Милушев за заемане на академичната длъжност
„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“ .
18. Одобрява избора на Д-р Г. Иванов за заемане на академичната длъжност „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“.
19. Одобрява избора на К. Камeнова, дб за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”,
по професионално направление 4.3. Биологически науки” и научната специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”
в Катедра по мед. химия и биохимия“.
20. Одобрява избора на Д-р Е. Начев за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в Катедра по ендокринология на
база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев “.
21. Одобрява избора на Д-р Т. 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 „Нефрология” в Катедра по нефрология на база
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ“.
22. Одобрява избора на д-р С. Йовинска за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология/вкл. фармакокинетика и
химиотерапия/” в Катедра по фармакология и токсикология.
23. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Н.Петрова, 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 „Инфекциозни болести” в Катедра по
инфекциозни болести на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“.
24. Одобрява избора на Гл. ас. д-р А. Дандов, 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 „Анатомия, хистология и цитология” в
Катедра по анатомия, хистология и ембриология.
25. Одобрява избора на Ас. д-р М. Христов, 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 „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология.
26. Одобрява избора на Ас. д-р С. Станчев, 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 „Анатомия, хистология и
цитология” в Катедра по анатомия, хистология и ембриология.
27. Одобрява избора на Ас. д-р Г. Тачева, 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 „Педиатрия” в Катедра по
педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
28. Одобрява избора на Ас. д-р М. Ганова, дм за заемане на академичната длъжност
„главен асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по

4

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в Катедра по
педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
29. Одобрява избора на Ас. д-р М.Младенова, 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 „Педиатрия” в Катедра по
педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
30. Одобрява избора на Д-р И. Чакъров, 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 „Педиатрия” в Катедра по
педиатрия на база СБАЛДБ УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
31. Одобрява избора на Д-р Н. Даков 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 А. Тошев 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 В. Хайкин 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 Р. 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 „Офталмология” в Катедра по
офталмология на база УМБАЛ „Александровска“.
35. Одобрява избора на Д-р И. Пенев 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“;
36. Одобрява избора на Д-р И. Петрова за заемане на академичната длъжност

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в Катедра по неврология на
база УМБАЛ „Александровска“ .
37. Одобрява избора на Д-р Л. Попов за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в Катедра по неврология на база
УМБАЛ „Александровска“.
38. Одобрява избора на Д-р Х. Крушков за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в Катедра по неврология на
база УМБАЛ „Александровска“.
39. Одобрява избора на Д-р С. Константинова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична лаборатория” в Катедра по
клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“.
40. Одобрява избора на д-р Е. Цолова, доктор за заемане на академичната длъжност
„Главен асистент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична
дентална медицина“ за нуждите на Катедра Консервативно зъболечение при ФДМ.
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41. Одобрява избора на д-р Д. Йовкова 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 при ФДМ.
42. Одобрява избора на Й. Йорданов за заемане на академичната длъжност „Главен
асистент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.3. Фармация и научна специалност „Токсикология“ за нуждите на Катедра „
Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет.
43. Одобрява избора на д-р А. Симеонов за заемане на академичната длъжност
„асистент” на 0,25 длъжост в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Хирургия“ за нуждите на
Катедрата по „Клинични и медико- биологични науки“ на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“Враца.
44. Одобрява избора на д-р Д. Вълев за заемане на академичната длъжност „асистент”
на 0,50 длъжост в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести“ за
нуждите на Катедрата по „Клинични и медико- биологични науки“ на Филиал „Проф.д-р Ив.
Митев“- Враца.
45. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
университет- София както следва:
45.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За Катедрата по Алергология - двама асистенти в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Имунопатология и алергология” на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедрата по психиатрия и медицинска психология – един асистент в област
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедра по Патофизиология – един асистент в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Патофизиология”;
- За Катедра по вътрешни болести - един професор в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Кардиология” на база Клиниката по кардиология на УМБАЛ
„Александровска“.
- За Катедрата по физиология – двама асистенти в област на висшето образование
4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление
4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Физиология на животните и човека”.
- За Катедрата по медицинска физика и биофизика – един главен асистент в
област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по
професионално направление 4.1.„Физически науки” и научната специалност „Биофизика” .
- За Катедрата по белодробни болести – един доцент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Гръдна хирургия” на база СБАЛББ „Св. София“.
- За Катедрата по медицинска микробиология – един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Микробиология”.
- За Катедрата по хигиена – двама главни асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” :
един – за научната специалност „Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна,
радиационна и др.)” и един – за научна специалност „Хранене и диететика“.
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- За Катедрата по дерматология и венерология – един асистент в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” на база УМБАЛ
„Александровска“;
- За Катедрата по неврология – един главен асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Неврология” на база УМБАЛ „Александровска“.
- За Катедра по нефрология – един доцент в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Нефрология” на УМБАЛ „Александровска“.
- За Катедра по АГ – двама главни асистенти и един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Акушерство и гинекология” на база СБАЛАГ „Майчин дом“.
- За Катедра по неврохирургия – в област на висшето образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Неврохирургия”: двама доценти на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и един
асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
- За Катедра по професионални болести – един асистент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Професионални болести” на база УМБАЛ „Иван Рилски.
- За Катедра по физиология – двама главни асистенти в област на висшето
образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление
4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Физиология на животните и човека”.
45.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:
- Две мяста за “Асистент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармацевтична химия“ за
нуждите на Катедра „Фармацевтична химия“ при Фармацевтичен факултет.
- Две места за “Доцент“ – в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и
фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на
Фармацевтичен факултет при МУ-София.
45.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Едно място за „Професор“ 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 Катедра по
икономика на здравеопазването при ФОЗ.
- Едно място за „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 Катедра по
икономика на здравеопазването при ФОЗ.
- Едно място за „Професор“ 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 Катедра по здравни
грижи на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
- 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“ за нуждите на Катедра „Здравна
политика и мениджмънт“ на ФОЗ, МУ-София.
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- Две места за „главен асистент“ 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 преподаването на
студентите от специалност „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУСофия.
- Едно място за „асистент“ 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 преподаването на
студентите от специалност „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУСофия.
- Едно място за „асистент“ 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 преподаването на
студентите от специалност „Акушерка“ в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София.
За нуждите на Катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“ в
ДЕОС към МУ-София
- Едно място за „главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… и научна специалност
„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура) за нуждите на Катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и
спорт“ в ДЕОС към МУ-София.
- Едно място за „главен асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. „Филология“, научна специалност „ Германски езици
/английски език/“ за нуждите на Катедра „Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“
в ДЕОС към МУ-София.
- Едно място за „главен асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки по професионално направление 2.1. „Филология“ и научна специалност „Български
език“/за преподаване на български език на чуждестранни студенти/ за нуждите на Катедра
„Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт“ в ДЕОС към МУ-София.
- Две места за заемане на 0,25 длъжност „асистент“ в област на висше образование
2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. „Филология“ и научна специалност
„Класически езици/специализиран латински за медицина/“ за нуждите на Катедра „Езиково
обучение, медицинска педагогика и спорт“ в ДЕОС към МУ-София.
- Две места за заемане на 0,25 длъжност „асистент“ в област на висше образование 2.
Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. „Филология“ и научна специалност
„Германски езици/английски език/ “ за нуждите на Катедра „Езиково обучение, медицинска
педагогика и спорт“ в ДЕОС към МУ-София.
46. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възрастна Проф. д-р Е. Воденичаров , дм от Катедра по хигиена, МФ на
основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
47. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възрастна Проф. д-р З. Коларов, дмн от Катедра по вътрешни болести, МФ на
основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
48. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р З. Спасова, дм от Катедра по вътрешни болести, МФ на
основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
49. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възрастна Проф. О. Георгиев, дм от КПВБ, МФ на основание чл.119 от Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
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50. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р Д. Свинаров, дмн от Катедра по клинична лаборатория,
МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
51. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възрастна Доц. д-р П. Узунова, дм от Катедра по медицинска физика и
биофизика, съгл. § 11 на ЗВО, Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г. на основание чл.119 от Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
52. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Доц. д-р С. Велизарова, дм от Катедра по белодробни болести, МФ
съгл. § 11 на ЗВО, Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г. 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 Доц. д-р Д. Попова, дм от Катедра по клинична фармакология и
терапия, МФ съгл. § 11 на ЗВО, Изм. - ДВ, бр. 17/25.02.2020 г. 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 Доц. д-р Е. Попова, дм от Катедра по физиология, 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 Т.Червенякова, дмн от Катедра по инфекциозни болести,
паразитология и тропическа медицина, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез
подписване на допълнително споразумение.
56. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р Н. Лазаров, дм от Катедра по анатомия, хистология и
ембриология, 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.
57. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от три години / съгл. § 11 на
ЗВО, Изм. -ДВ, бр. 17/25.02.2020 г./ след навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Асен
Иванов Николов, дм от Катедра по АГ, МФ като трудовият договор се измени от безсрочен в
срочен за три години на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
58. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от три години / съгл. § 11 на
ЗВО, Изм. -ДВ, бр. 17/25.02.2020 г./ след навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р В.
Златков, дм от Катедра по АГ, МФ, като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за
три години на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
59. АС не предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст за трети път на Проф. д-р Г. Тодоров, дм от Катедра по
хирургия, МФ.
60. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст на Проф. д-р К. Рибагина, дм от Катедра по Общо дентално здраве,
ФДМ /за втори път / на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
61. АС утвърждава одобрената от РРДС на 10.04.2020 г. Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от
ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2020 г.
62. АС утвърждава класиранията и подходите за финансиране на изследователските
проекти от конкурсите на МУ–София “Грант-2020” - базирани в звената на МУ-София и
базирани в Университетските болници, сключили Договор с МУ - София за обучение на
студенти, докторанти и специализанти и провеждане на научноизследователска дейност и “Млад
изследовател-2020”.
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63. АС утвърждава оценъчните критерии за финансиране на изследователските проекти
чрез конкурсите на МУ-София както следва:
 “Грант-2020” за звената на МУ-София – финансират се всички проекти с оценка
20 - 17 вкл. точки.
 “Грант-2020” за Университетски болници, сключили Договор с МУ - София за
обучение на студенти, докторанти и специализанти и провеждане на
научноизследователска дейност – финансират се всички проекти с оценка 20 - 17 вкл.
точки.
 “Млад изследовател-2020” - финансират се всички проекти с оценки 19 - 17 точки по
основни критерии и 11 - 9 точки по допълнителни критерии. вкл.
64. АС утвърждава технологията на финансиране – Финасирането се извършва на база
максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на бюджетните средства и
оценката на проектите. Взети са в предвид и препоръките на рецензентите, както и редукции от
страна на финансово счетоводен отдел
65. АС разрешава обявяването на следните конкурси:
65.1. Конкурс “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София
– 2020” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за
2020 г.
65.2. Конкурс “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи
постижения - 2020” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната
субсидия за 2020 г.
65.3. Срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 08.06.2020 г.
66. АС приема следните промени в ПУРПНСЗАД на МУ- София:
66.1. Изменя се ПУРПНСЗАД на МУ- София, като процедурите за избор за заемане на
академични длъжности, да не приключват с утвърждаване от Академичния съвет на МУСофия, а както е предвидено в Закона за развитие на академичния състав (чл. 23, ал. 1 и чл. 27а,
ал. 2, чл. 29в, ал. 4), 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. Предлагат се съответните изменения в чл. 3, ал.
2, чл. 104, ал. 2, чл. 106, ал. 2, т. 4, чл. 112, ал. 1, чл. 116, ал. 3, чл. 117, чл. 124, ал. 4 и ал. 5, чл.
125, чл. 132, ал. 3 и 4, чл. 140, ал. 3 и 4 от ПУРПНСЗАДМУС.
66.2. Отменя се алинея (5) и алинея (6) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, относно
преминаване на постоянен трудов договор на асистенти, защитили дисертационен труд в
рамките на четиригодишния си трудов договор, с цел въвеждане на съответствие на вътрешните
ни правила с промените в ЗВО (чл. 54, ал. 1 и 3).
66.3. Да се предприемат действия по изготвяне и представяне за подпис на допълнителни
споразумения от всички лица, заемащи академичната длъжност "асистент" в МУ-София, 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. 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.
67. АС утвърждава промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч.2019/2020 г.
съгласно направените предложения от Деканите и Директорите на съответните академични
структури на МУ-София, както следва:
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РАЗДЕЛ III – ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ
Т.6.3 Летен семестър
Добавя се: Срокът на неприсъственото, дистанционно обучение за студентите от МУ- София се
удължава до 31.05.2020 г. включително, Обучението може да се извършва и присъствено индивидуално или в малки групи, там където е възможно да се изгради организация при
спазване на всички противоепидемични мерки.
Формите за дистанционно / електронно, звуково и писмено / и присъствено обучение, касаещо
лекции, семинари, клинични казуси и др. да се провеждат съобразно спецификата на отделните
катедри. Дава се възможност от 01.06.2020 г. до 15.06.2020 г. катедрите на Медицински
факултет да завършат започнатото със закъснение дистанционно обучение.
Летният семестър за студентите от I курс на специалностите „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“ във ФОЗ да бъде удължен от до 15.06.2020 г.
Т. 6.4. Юнска изпитна сесия- от 01.06.2020 г. до 31.07.2020 г.
6.4.1. Изпитите на студентите от І до ІІІ курс включително на Медицински факултет да се
проведат по изготвените графици от 15.06.2020 до 31.07.2020 г.
Пропуснатите изпити на студентите от ІV и V курс курс по време на обявеното извънредно
положение в страната, ще се провеждат писмено, с физическо присъствие, в периода
27.07.2020 г. – 31.07.2020 г. и 24.08.2020 г. – 31.08. 2020 г., съгласно приложените графици.
6.4.2. Юнската изпитна сесия за студентите от Факултет по дентална медицина, обучавани
на български и английски език да се проведе в периода
От 02.06.2020 г. до 27.07.2020 г.
6.4.3. Юнската изпитна сесия за студентите от Фармацевтичен факултет
От 01.06.2020 г. до 10.07.2020 г.- за студенти, обучаващи се на български език
От 01.06.2020 г. до 17.07.2020 г. - за студенти, обучаващи се на английски език
6.4.4. Юнската изпитна сесия за студентите от Факултет по обществено здраве да започне
от 01.06.2020 г.
6.4.1.1. Юнската изпитна сесия за студентите специалностите „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“ - I курс е от 15.06.2020 г. до 15.07.2020 г.
6.4.1.2. Присъствени изпити ще се проведат за специалностите на ОКС „бакалавър“ :
„Медицинска сестра“ , „Акушерка“ , „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“.За същите и за
всички останали специалности във ФОЗ ще бъдат проведени и неприсъствени изпити.
6.4.5. Юнската изпитна сесия за студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца
от 06 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.
Клинична практика - от 01 юни 2020 г. - до 27 юни съгласно изработен график за провеждане.
6.4.6. Юнската изпитна сесия за студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова” да се
проведе в периода от 01.06.2020 г. до 07.07.2020 г.
Поправителна сесия – от 31.08. до 30.09.2020 г. / провежда се в съответствие с изготвените
графици на отделните факултети и останалите звена /.
Начало на учебната година 2020/ 2021 г. – 05.10.2020 г.
Нова т.8 - ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА УЧ. 2019/2020 ГОДИНА в ДЕОС
1. Подготвителната учебна година за чужденци на английски език се осъществява
дистанционно в електронна среда по график и приключва до 05.06.2020 г. включително.
2. Подготвителната учебна година за чужденци на български език се осъществява дистанционно
в електронна среда по график и приключва до 13.07.2020 г.
ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР:
1. За обучаваните в подготвителната учебна година семестърът ще бъде заверен служебно.
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2. Заверка на летния семестър се дава само на студенти, които са участвали в дистанционното
обучение и са представили отговори на всички поставени задания по различните дисциплини.
3. За студентите, които не са изпратили отговорите на всички поставени задания, се дава
възможност да представят своите работи за оценка най-късно до 30.05.2020 г. вкл.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАН ИЗПИТ
1. Изпитът за курсистите от подготвителната учебна година за чужденци на английски език
ще се проведе присъствено в период от 3 дни – от 10.06.2020 г. до 12.06. 2020 г.
включително по предварително подготвен и оповестен график на сайта на ДЕОС.
Разпределението ще е по групи от 20 души дневно, настанени в зали на ДЕОС по 10
човека при спазване на всички санитарни противоепидемични изисквания на здравните
власти в страната.
2. Изпитът за курсистите от подготвителната учебна година за чужденци на български език
ще се проведе присъствено на 15.07.2020г. в ДЕОС при спазване на всички санитарни
противоепидемични изисквания на здравните власти в страната.
3. Комбинираният изпит на курсистите от подготвителната учебна година, които не могат
да се завърнат в България поради противоепидемичните правителствени регулации, ще се
проведат на 13.07.2020 г. и 14.07.2020 г. при съблюдаване на същата организация, както и
на 04.09.2020 г.
4. Явяването на комбинирания изпит е ЕДНОКРАТНО.
РАЗДЕЛ V. ТЕКУЩ КОНТРОЛ
Т. 3.12. Заверките на летния семестър на уч. 2019/ 2020 г. се извършват служебно.
т.3.12.1. Семестърът и циклите, проведени в неприсъствена форма в Медицински факултет, да
бъдат зеверени служебно от Учебните отдели и да бъдат изготвени групови изпитни протоколи.
Протоколите да бъдат предоставени на обучаващите катедри за попълване на изпитните оценки
съгласно изпитните графици.
Т.3.12.2. Заверка на летния семестър за студентите от ФДМ, обучавани дистанционно на
български и английски език, се извършва от асистентите електронно върху списък на
курсовете. Заверка получават само студентите които са участвали редовно в дистанционното
обучение и са представили отговори на всички поставени задания по различните дисциплини.
РАЗДЕЛ VII. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Семестриалните изпити се провеждат присъствено и в електронна среда в съответствие с
изготвените графици по отделните специалности и в зависимост от спецификата на отделните
дисциплини. Присъствените семестриални изпити да бъдат проведени при спазване на всички
противоепидемични мерки.
За ФДМ – нова т.9.4. Изпитите за всички дисциплини – медицински и специални – за
студентите от ФДМ, обучавани на български и английски език се провеждат само писмено, в
един ден за целия курс на две смени.
Нова т.14.3. Писмените работи на студентите от ФДМ се проверяват и оценяват в срок до
една седмица от датата на провеждане на изпита. Оценките от изпита се нанасят в протокол
за всяка група и в Главната книга до 1 ден след завършване на оценяването. Асистентите на
групите уведомяват студентите за оценките от изпита, на електронните им пощи,
непосредствено след получаване на резултатите.
За ФФ се допълва със следния текст: Неположените изпити на студентите от V курс по време
на извънредното положение в страната ще се провеждат писмено и с физическо присъствие в
периода от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. за студенти, обучаващи се на български език и от
01.06.2020 г. до 29.06.2020 г. - за студенти, обучаващи се на английски език.
РАЗДЕЛ VIII. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ
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За ФДМ – нова т.8.6.1. За студентите от ФДМ, които не са изпратили отговорите на всички
поставени задания по време на дистанционното обучение, се дава възможност да представят
своите работи за оценка най-късно до 02.06.2020 г. включително.
РАЗДЕЛ IX
т. 13.1.Прехвърлените чуждестранни студенти в Медицински университет – София, които имат
неположени изпити за учебната 2019/2020 учебна. година да не заплащат изискуемата такса от
120 лв. за всеки неположен изпит, поради промяната в начина на обучение по време на
извънредното положение и последвалите противоепидемични мерки.
РАЗДЕЛ Х УЧЕБНИ ПРАКТИКИ–допълва се както следва:
Пропуснатата лятна учебна практика на студентите от І до ІІІ курс на Медицински факултет
може да се проведе и през учебната 2020/21 година.
Признава се лятна учебна практика по Учебен план за учебната 2019/2020 година на всички
студенти – доброволци от І до ІІІ курс.
За ФФ се допълва -Пропуснатата лятна учебна практика на студентите от ІІ и ІІІ курс да се
проведе дистанционно с отчитане на часовете по учебен план.
4.1. Учебната практика за летния семестър на учебната 2019/2020 година на І,ІІ и ІІІ курс от
специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ във ФОЗ да бъде
приключена и да бъде оценена дистанционно на базата на поставените практически задачи на
студентите от преподавателите по практика.
РАЗДЕЛ ХI ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ – Допълва се:
Преддипломният стаж на студентите от Медицински факултет се провежда дистанционно по
първоначален 94-дневен график от 4.05.2020 г. до 14.08.2020. При създаване на възможност
Университетските болници да възстановят студентското обучение преддипломния стаж ще
продължи присъствено в нов 90-дневен график или дистанционно.
Дава се възможност да се провеждат преддипломните стажове по изисквания от правилника
хорариум в университетски и други лечебни заведения, с които МУ- София има сключени
договори за СДО, при условие, че в тях няма забрана за провеждане на практическо обучение в
условията на COVID-19.
Чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в
България продължават преддипломните стажове дистанционно. Дава се възможност да
проведат практическо обучение и преддипломен стаж по изискваната за определените
дисциплини продължителност в университетски и други болници в страни от EС и ЕИП.
/ отпада т. 5.1. /
Първа държавна изпитна сесия за студентите от VI курс ще се проведе присъствено след
приключване на цялостния преддипломен стаж в срокове по предварително обявен график.
Втора Държавна изпитна сесия ще бъде обявена допълнително в срокове по график.
Зачита се като учебна заетост и преддипломен стаж времето на участие на всички доброволци
(студенти, специализанти и докторанти) в кампанията по ограничаване на пандемията и
обгрижване на пациенти, съмнителни или врусоносители на SARS-CoV-2.
Да се зачита като учебна заетост времето на участие на всички доброволци (студенти,
специализанти и докторанти) в кампанията по ограничаване на пандемията и обгрижване
на пациенти, съмнителни или носители на COVID-19.
За дипломантите на ФДМ:
т.7.8. Държавни изпити
7.8.1. Редовна сесия
08 Юли 2020 г. – 31 Юли 2020 г.
7.8.2. Поправителна сесия 31 Август 2020 г. – 11 Септември 2020 г.
7.8.3. Допълнителна сесия
14 Септември 2020 г. – 25 Септември 2020 г.
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За дипломантите от ФФ:
Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, които не могат да се
завърнат в България продължават преддипломните стажове дистанционно. Дава се възможност
да проведат практическо обучение и преддипломен стаж по изискванията нв страни от ЕС и
ЕИП.
Първа държавна изпитна сесия за студентите от V курс ще се проведе присъствено, след
приключване на цялостният предипломен стаж в сроковете по предварително обявен график.
Втора държавна изпитна сесия ще бъде обявена допълнително в срокове по график.
Зачита се като учебна заетост на започнали преддипломен стаж времето на участие на
всички доброволцив кампанията по ограничаване на пандемията от СОV- 19 срещу документ и
декларация.
Държавната изпитна сесия за дипломантите от МК „Й. Филаретова”да се проведе в
периода от 10.06.2020 г. до 10.07.2020 г.
За дипломантите от ФОЗ:
Предипломен стаж за IV курс на студентите от специалност
„ Кинезитерапия“, ОКС „Бакалавър“ от 01.06.2020 г. до 25.07.2020 г. (при шест дневна
работна седмица).
Преддипломния стаж на IV курс на специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и
„Лекарски асистент“ на ОКС „Бакалавър“ за всички студенти, работещи в системата на
здравеопазването по време на извънредно положение и за всички започнали преддипломния
стаж през месец юли и месец август на 2019 г. да приключат неприсъствено.
Студентите, започнали преддипломнен стаж през месец септември и месец октомври на
2019 г. продължават преддипломния стаж през месец юни.
На студенти IV курс от специалност „ Кинезитерапия“ на ОКС „Бакалавър“, работещи
по специалността да се признае стажа, след представяне на отчетни карти.
Държавна изпитна сесия за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и
„Лекарски асистент“ да се проведе от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. и от 01.09.2020 г. до
30.09.2020 г.
Редовна Държавна изпитна сесия на студентите от специалност „ Кинезитерапия“, ОКС
„Бакалавър“ да се измести от 28.07.2020 г. до 30.07.2020 г.
Поправителни държавни изпити за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ ,
„Лекарски асистент“ и „ Кинезитерапия“ от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.
* Всички присъствени изпити на студентите от ФОЗ ще се проведат на територията на МБК, ул.
„Здраве“ №2.
За дипломантите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца:
Преддипломен стаж - до 03 юли 2020 г.
Държавна изпитна сесия - 06 юли 2020 г. - 31 юли 2020 г.
РАЗДЕЛ XVI
Нова т. 8.6: Във връзка с провежданото онлайн обучение за положените по учебния план
часове за периода от влизане в сила на противоепидемичните мерки в преподаването на
английски език за чуждестранни студенти на преподавателите се заплаща по определените
тарифи за присъствено обучение, съгласно решенията на АС от 16.03.2010 г., от 30.11.2010 г.,
от 14.06.2011, от 26.05.2015 и от 25.07.2017 г.
Допълва се т. 17: Заплащането на преподавателите, участващи в провеждането на
семестриални изпити със студентите, обучаващи се на английски език (отнася се и за онлайн
проведени изпити при наличието на издадени заповеди на Ректора).
68. АС утвърждава промяна в учебния план на специалност „Медицина“ от учебната 2020/
2021 г. както следва:
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68.1. От уч. 2020/ 2021 г. да се раздели дисциплината „Образна диагностика, нуклеарна
медицина, лъчелечение и онкология“ на два цикъла по 10 дни с два изпита както следва:
 Цикъл „Образна диагностика“ с изпит
 Цикъл „ Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология“ с изпит.
68.2. АС не приема педложената промяна в наименованието и хорариума на
дисциплината „Социална медицина “ в учебния план на специалност Медицина до постигане на
съгласие с ФОЗ.
69. АС приема актуализирани учебни планове както следва:
69.1. Актуализирани учебни планове и квалификационна характеристика на:
 Специалност „Кинезитерапия” на ОКС „бакалавър“ - във връзка с предстояща
програмна акредитация
 Специалност „Кинезитерапия” на ОКС „магистър“ - във връзка с препоръките
на НАОА.
69.2. Актуализирани учебен план, учебни програми и квалификационни характеристики
на:
 Специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“- на ОКС
„бакалавър“ - във връзка с предстояща програмна акредитация
69.3. Актуализирани учебни планове за следните специалности на ОКС „магистър“:
 „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ („магистър“ след „бакалавър“ и
втора магистратура,
 „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“,
 „Трудова медицина и работоспособност“,
 „Медицинска рехабилитация и балнеология“,
 „Медицинска козметика“,
 „Клинични здравни грижи“,
 „Здравословно и диетично хранене“,
 „Кинезитерапия“ (според препоръките на НАОА),
 „Управление на клиничните изпитвания“ и
 „Управление на здравните грижи“.
70. АС утвърждава следните промени при провеждането на редовните кандидатстудентски изпити за прием на студенти в МУ- София за уч. 2020/ 2021 г.:
70.1. Отпада чл. 16 от Раздел III „Справочник за прием на студенти в МУ- София за
учебната 2020/ 2021 г.“ и се заменя със следния текст:
т.16.1. Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и
Фармация” за уч. 2020/ 2021 г. / които не са подавали заявления за участие в предварителните
изпити подават заявления за участие в редовните кандидат- студентски изпити он-лайн / или на
място в Учебен отдел на МУ- София, Ректорат / за времето от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. вкл.
Подалите заявления за участие на един изпит задължително подават он- лайн заявление и
доплащат за втория изпит за да могат да участват в класиране.
70.2. Намалява се времетраенето на кандидат- студентските изпити по биология и химия
за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация от 4 астрономически часа на 2
астрономически часа само за прием 2020/ 2021 г. Начало на изпитите- 9.00 ч.
В тази връзка да се променят чл. 17 / 17.1 и 17.2 / от Раздел IV Състезателни изпити в
Справочник за прием на студенти в МУ- София за 2020/ 2021 г. както следва:
Чл.17.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в
продължение на два часа. Той включва писмена работа върху две тематични единици:
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I група включва тематичните единици от 9. клас I и II част, общо 41 броя, II група включва
тематичните единици от 8. и 10. клас, общо 56 броя. В деня на изпита ще бъдат изтеглени на
случаен принцип 2 тематични единици- по една от I и II група.
Чл.17.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение
на два часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидатстудентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят
на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща
и неорганична химия и една - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да
бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.
70.3. За участие в класиране, кандидат- студентите представят допълнително в дните на
конкурсните изпити състезателен картон с посочените специалности и нотариално заверено
копие от дипломата за завършено средно образование.
70.4. Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София
подават документи в две форми – електронно и присъствено, като присъственото подаване на
документите е в сградата на МК „Й. Филаретова“.
 Периода за електронно подаване на документи да бъде от 01.07.2020 г. до
15.07.2020г.вкл.
 Периода за присъствено подаване на документи не се променя остава от 08.07.2020 г. до
15.07.2020 г. от 09.00ч. до 16.00ч. в сградата на Медицински колеж на адрес: гр. София,
ул. „Йорданка Филаретова“ №3.
 Променя се начинът на провеждането на кандидат-студентския изпит.
Кандидатстващите за придобиване на образователно – квалификационна степен
“Професионален бакалавър по…“ по специалностите в МК “Й. Филаретова“ полагат
присъствено само писмен изпит – под формата на тест, включващ въпроси от обща
култура в системата на здравеопазването, желание и умение за работа с хора, психосоциална компетентност. Тестът се провежда се в рамките на един час.
 Няма промяна в състезателният изпит за специалност “Масажист“ и в изпита по
моделиране за специалност “Зъботехник“.
 Няма промяна в обявените дати за провеждане на редовните кандидат- студентски
изпити. Изпитите ще бъдат проведени присъствено при спазване на всички
противоепидемиологични мерки.
70.5. Промени при приема на студенти във Факултет по обществено здраве:
 Срок и начин на прием на документи – онлайн и присъствено от 19.06.2020 г. до
08.07.2020 г.
 Запазва се изпитната процедура - с писмен изпит (тест) за специалностите „Медицинска
сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“ и специалност „Управление
на здравните грижи“ на ОКС „Бакалавър“.
70.6. Кандидатстването във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца се извършва онлайн и
присъствено по предварително обявения график в срок до 05.07.2020 г.
- Кандидат- студентски изпит за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и
„Лекарски асистент“ще се проведе присъствено с тест - на 7 и 8 юли 2020 г. при спазване на
всички противоепидемиологични мерки.
71. Във връзка с проведеното Общо отчетно- изборно събрание на ФДМ, АС реши:
71.1. АС приема становището на Контролния съвет на МУ- София относно
законосъобразността на проведеното Общо отчетно- изборно събрание на Факултет по
Дентална медицина.
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71.2. АС утвърждава избора на проф. д-р Б. Йорданов, дм за Декан на ФДМ за мандат 2020 г.2024 г.
72. АС утвърждава такси за продължаващото обучение на специалисти с висше
медицинско и немедицинско образование, работещи в системата на здравеопазването, които да
бъдат включени в План-разписанието за 2021 г. /Раздел XVІІ, т. 21 от Правилника за подготовка
и провеждане на учебната 2020/2021 г./. както следва:
- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден
- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв.
на учебен ден
- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави от
Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден
- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от
Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден.
73. АС приема Доклад - Самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА във
връзка с програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“
на ОКС „бакалавър“ във ФОЗ.
74. АС 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 подпище новия договор.
75. АС утвърждава предложените дати за празници на отделните структурни звена в
МУ- София както следва:
Патронен празник на МУ- София
29 ноември
Медицински факултет
29 ноември
Факултет по Дентална медицина
02 ноември
Факултет по обществено здраве
09 октомври
Медицински колеж „Й. Филаретова“
19 март
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца
04 октомври
Утвърждаването на дата за празник на Факултета по фармация ще бъде направено
допълнително след постигане на съгласие във ФС на ФФ.
76. АС утвърждава предприетите действия по възстановяване на разходите с отменени
полети свързани с командировки в чужбина от различните звена на МУ-София.
77. АС утвърждаване взето от РРДС решение за намаляване или освобождаване от наем
на търговски обекти помещаващи се в обособени части от сгради публично-държавна
собственост, предоставени за управление на МУ-София за времето на извънредното положение,
съгласно законовите разпоредби. Намаляването или освобождаването от наем да става по
предложение и съгласие на Декана или Директора на съответната административна структура, в
чиято компетентност е ползвания обект.
78. АС одобрява постъпилото предложение от Катедрата по медицинска микробиология
за извършване на платени микробиологични изследвания на приходящи пациенти по приложен
ценоразпис.
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79. АС разрешава публикуването на Обява в Държавен вестник за прием на докторанти в
Медицински университет -София през учебната 2020/ 2021 г. както следва:
Общият брой е 70, от тях редовна форма 57 и задочна – 13.
 МФ - общо 53; редовни – 43, задочни – 10 бр.
 ФДМ - общо 3; редовни – 2, задочни – 1 бр.
 ФФ - общо 4; редовни – 3, задочни – 1 бр.
 ФОЗ - общо 10; редовни – 9, задочни – 1 бр.

К О Р Е К Ц И Я
НА Р Е Ш Е Н И Я
от ПРОТОКОЛ № 43 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТУ- СОФИЯ
от 28.05.2020 г.
Във връзка с Доклад № 613/ 04.06.2020 г. от проф. М. Александрова- Декан на ФОЗ и в
съответствие с Решение на Ректорски съвет / Протокол № 22 от 04.06.2020 г./ поради
допуснато несъответствие с Единните държавни изисквания за прием и обучение на студенти
по специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“ се коригира
т. 70.5 Промени при приема на студенти във Факултет по обществено здраве както следва:
1. Допълва се изречение второ със “ …и специалност „Управление на здравните грижи“
на ОКС „Бакалавър“.
2. Отпадат изречение трето и четвърто.
Т.70.5 да се чете както следва:
70.5. Промени при приема на студенти във Факултет по обществено здраве:
 Срок и начин на прием на документи – онлайн и присъствено от 19.06.2020 г. до
08.07.2020 г.
 Запазва се изпитната процедура- с писмен изпит (тест) за специалностите „Медицинска
сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“ и
„Управление на
здравните грижи“ на ОКС „Бакалавър“

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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