
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

11.08.2020 г. 
 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

I. Приема Доклада на Председателя на Контролния съвет при Медицински          
университет - София относно проверка на законосъобразността и резултатите от          
проведеното тайно гласуване на Общото събрание на МУ- София на 28.07.2020 г. за избор              
на Председател и Зам. Председател на Общото събрание, на Контролен съвет, на Ректор и на               
Академичен съвет за мандат 2020- 2024 г.  както следва: 

1. По процедурата на тайно гласуване за избор на нови ръководни органи на             
Медицински университет – София за мандатен период 2020-2024 г., на Председател и            
Заместник председател на Общото събрание, на Контролен съвет, на Ректор и на            
Академичен съвет, не са допуснати нарушения на ЗВО и Правилника за устройството и             
дейността на МУ- София. 

2. Запълнени са квотите за Председател и Зам. председател на Общото събрание, за             
Контролен съвет и за Ректор на Медицински университет – София. 

3. Остава незапълнен съставът на Академичния съвет на МУ- София както следва:            
изцяло незапълнена е квотата на хабилитираните лица от Медицински факултет, квотата на            
хабилитираните лица от Факултет по дентална медицина е незапълнена с 4 члена, квотите на              
хабилитираните и нехабилитираните лица от Фармацевтичен факултет са незапълнени         
съответно с 2 и с 1 члена. 

II. АС приема Доклада на Председателя на Контролния съвет при Медицински           
университет - София относно проверка на законосъобразността и резултатите от          
проведеното на 31.07.2020 г. тайно гласуване на Общото събрание на МУ- София за             
попълване на състава на неговия Академичен съвет за мандатен период 2020-2024 г. като             
констатира, че не са допуснати нарушения на ЗВО и Правилника за устройство и дейността              
на МУ- София. 

1. На основание доклада на Председателя на Изборната комисия относно резултатите           
от проведените избори и протокола на Изборната комисия от резултатите от проведените            
избори на Общото събрание от 31.07.2020 г. за допълнителни членове на АС се потвърди, че               
след този повторен избор отново остават незапълнени: едно място от квотата на            
хабилитираните членове на Медицински факултет, две места от квотата на хабилитираните           
членове на Факултет по дентална медицина и едно място от квотата на хабилитираните             
членове на Медицински факултет. 

2. На базата на горепосочените изборни резултати и съгласно чл. 81, ал. 10 от              
ПУДМУС предстои насрочване и провеждане на поредно гласуване на делегатите на Общото            
събрание на МУ- София с цел запълване на незаетите места в състава на Академичния съвет. 

3. Резултатите от проверката, направена от КС показват, че по процедурата на тайно             
гласуване на делегатите на ОС на МУ- София за попълване на състава на Академичния              
съвет, проведено на 31.07.2020 г., не са допуснати нарушения на ЗВО и ПУДМУС. 

III. Избира Съвет на настоятелите на Медицински университет – София на основание            
чл. 35а от ЗВО както следва: 

1. Председател: П. Манджуков 
Членове: 

2. О. Донев 
3. Н. Хаджидончев  
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4. П. Блъсков  
5. Проф.д.ик.н.инж.  Н. Михайлов, 
6. Проф.д-р И. Петров, дм - от квотата на МОН 
7. К. Костадинов - от квотата на Столична община 
8. М. Киркова- МФ - от квотата на Студентски съвет.  

 
IV. Избира за Заместник Ректори на Медицински университет- София за мандат           

2020-2024 г. както следва: 
● Зам ректор по Учебната дейност : 

Проф.д-р К. Любомирова, дм 
● Зам.  Ректор по наука и акредитация:  

Проф. В. Димитрова, дфн 
● Зам Ректор по СДО и УБК : 

Доц.д-р Е. Александрова, дм 
● Зам. Ректор по Международна дейност и проектно финансиране  

Проф. д-р Ц. Танкова, дмн 
 
V. АС приема Мандатна програма на Ректора в съответствие с политиката за развитие             

на Медицински университет- София за мандат 2020-2024 г. на основание чл. 32, ал.3 от ЗВО. 
 VI. 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 Б.              
Йорданов, дм, от Катедра по Протетична дентална медицина при Факултет по дентална            
медицина, 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. 

VII. АС утвърждава следния размер  на таксите за обучение срещу заплащане  по член 
21, ал. 2 и 3 от ЗВО в съответствие с изискванията на МОН за студентите, приети в първи 
курс на уч. 2020/ 2021 г.: 
 7.1. Направление Медицина ОКС „Магистър“ 9912 лв.  

     Таксата се определя както следва: 
     Базов норм.  Коефиц. ср-ва   100% от издр.    Коеф.     Междинен резултат          Държ.такса     Крайна такса 

                 за   издр.                по ПН 
          693         8.5                  5890.5               1.53           9012.465                             900             9912 лв.

 
 

7.2. Направление Дентална медицина  ОКС „Магистър“ 9500 лв. 
Таксата се определя както следва: 

Базов норм.  Коефиц. ср-ва   100% от издр.    коеф.     Междинен резултат          Държ.такса     Крайна такса 
              за   издр.                по ПН 

          693         8.5                  5890.5             1.46           8600.13                            900         9500 лв.  
 
 

7.3. Направление Фармация  ОКС „Магистър“ 12210 лв. 
Таксата се определя както следва: 

Базов норм.  Коефиц. ср-ва   100% от издр.    коеф.     Междинен резултат          Държ.такса     Крайна такса 
             за   издр.                по ПН 

          693       8.5                  5890.5               1.92           11309.76                         900        12210 лв.  
 
 

    7.4. Направление „Обществено здраве“-  ОКС „Бакалавър“ – 3576 лв. 
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    7.4. Направление „Обществено здраве“-  ОКС „Магистър“ –   3676 лв. 
 
       Таксата се определя както следва : 

Базов норм.  Коефиц. ср-ва   100% от издр.    коеф.     Межд.резултат      Държ.такса     Крайна такса  
за   издр.                по ПН 
          693        2.5                  1732.5               1.66           2875.95                   700         3576 лв.  
Бакалавър 

   800         3676 лв. 
Магистър 

7.5. Направление „Здравни грижи“:  
/ОКС „Професионален бакалавър“ и  ОКС „Бакалавър“ /– 4304 лв. 

      Таксата се определя както следва : 
Базов норм.  Коефиц. ср-ва   100% от издр.    коеф.     Междинен резултат          Държ.такса     Крайна такса 

              за   издр.                по ПН 
693                     5                  3465               1.04              3603.6 700         4304 лв. 

 
Размерът на таксите за обучение срещу заплащане на студентите от останалите 

курсове ще бъде обсъден и утвърден на следващо заседание на Академичния съвет в 
зависимост от текущата ситуация и евентуална промяна в ЗВО. 

VIII. Академичният съвет разрешава да се свали минималния бал от 24.00, който е             
определен за класиране за специалностите Дентална медицина и Фармация до запълване на            
местата по държавна поръчка. 

IX. Академичният съвет разрешава да се приемат кандидат- студенти с резултати от            
положени конкурсни изпити по биология и химия в други Медицински университети в            
страната за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3                 
от  ЗВО по реда на състезателния бал. 

X. Академичният съвет утвърждава График за учебните занятия и изпитните сесии за            
уч. 2020/ 2021 г. както следва: 
РАЗДЕЛ III. От Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2020/ 2021 г. 
……………………… 
6. График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2020/ 2021 година: 
6.1. Зимен семестър от 05.10.2020 г. до 22.01.2021 г.  
Откриване на учебната година със студентите от първи курс- 05.10.2020 г.  
6.1.1. Зимен семестър за студентите от ФОЗ от 05.10.2020 г. до 15.01.2021 г.  
6.1.2. Зимен семестър за студентите от IV –VI к. специалност Медицина –  
от 28.09.2020 г. по определен график. 
6.1.3. Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс / Медицина, Дентална            
медицина и Фармация / от 26.10.2020 г. до 12.02.2021 г. 
6.1.4. Зимен семестър за подготвителна учебна година в ДЕОС–между 02.11.2020 г. и            
30.11.2020 г. 
 
6.2.    Януарска изпитна сесия от 26.01.2021 г. до 26.02.2021 г. 
/ за семестриално завършващите V-ти курс на ФФ- удължена до 05.03.2021 г. / 
6.2.1. Януарска изпитна сесия за студентите от ФОЗ - от 18.01.2021 г. до 12.02.2021 г. 
6.2.3. Януарска изпитна сесия за І-ви курс обучение на английски език: 
15.02.2021 г. – 26.02.2021 г. 
6.2.4. Поправителна февруарска сесия: 
- за III-ти курс на  Медицински Колеж „Й. Филаретова” – София: 01.03.2021 г. -12.03.2021 г.  
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- за семестриално завършващите V-ти курс на ФФ – 08.03.2021 г. – 19.03.2021 г. 
6.2.5. Студентите специалност „Медицина“ преди встъпването в преддипломен стаж имат          
право на поправителна сесия за семестриални изпити с продължителност две седмици. 
6.2.6. Поправителната сесия за студентите от ІV курс, завършващи семестриално по           
специалността „Кинезитерапия” е  през месец февруари 2021 г. 
6.2.7. Поправителната сесия за студентите завършващи трети курс по специалностите          
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент” и „Трудотерапия“  е  
от 05.07. 2021 г. до 09.07. 2021 г. 
 
6.3. Летен семестър от 01.03.2021 г. до 11.06.2021 г. 
6.3.1. Летен семестър за студентите от ФОЗ от 22.02.2021 г. до 04.06.2021 г. 
 
6.4.    Юнска изпитна сесия от 15.06.2021 г. до 16.07.2021 г. 
6.4.1. Юнска изпитна сесия за студентите от ФОЗ от 07.06.2021 г. до 02.07.2021 г. 
6.4.2. За курсове с 5 и повече изпити по учебен план или с голям брой студентски групи                 
сесията се удължава.  
6.5. Изпитните дати се определят от Деканите, а катедрите обезпечават изпитните дати от             
първия до последния ден на изпитната сесия, независимо от възникналите обективни           
причини. 
 
6.6. Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 г. до 17.09.2021 г. 
6.6.1. Септемврийска поправителна сесия за студентите от ФОЗ от 07.09.2021 г. до            
24.09.2021 г. 
 

XI. АС разрешава обявяване  на следните конкурси за асистенти в Медицински 
университет – София: 

Факултет по дентална медицина: 
1. Конкурс за едно място за „Асистент“ в Област на висшето образование            

7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2.Дентална медицина за нуждите          
на Катедрата по „Обществено дентално здраве“; 

2. Конкурс за едно място за „Асистент“ в Област на висшето образование            
7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за          
нуждите на Катедрата по „Консервативно зъболечение“. 
 

Фармацевтичен факултет: 
1. Конкурс за едно място за „Главен асистент“ в Област на висшето образование  

7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3 Фармация и научна           
специалност „Фармакология ( вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на          
Катедрата по „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на ФФ. 
 

XII. АС приема за сведение информацията за проведените конкурси и избрани от            
Факултетните съвети преподаватели в МУ- София както следва: 

1.Фармацевтичен факултет: 
● маг. фарм. Е. Матеев и 
● маг. фарм. А. Динева  

в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление            
7.3. „Фармация“ и научна специалност „Фармацевтична химия”, за нуждите на катедра           
„Фармацевтична химия“. 
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2. Факултет по обществено здраве: 
- Гл.ас. Н. Градинарова, дм за заемане на академичната длъжност „доцент“ 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 Катедрата по право и етика в медицината; 

- Д-р П. Игнатов, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в             
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление           
7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Катедрата            
по Здравни грижи; 

- Д-р С. Лазова, дм за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в             
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление           
7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по Здравни            
грижи; 

- Г. Заякова, дм за заемане на академичната длъжност „асистент“ на 0.50 длъжност             
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 Катедрата по 
Здравни грижи. 
 

XIII. АС  утвърждава състава на КЕНИМУС при МУ- София за мандат  
12 АВГУСТ 2020 г. – 01 СЕПТЕМВРИ 2024 г. както следва: 

Председател:  
1. Доц. А. Воденичарова, дм, Председател на Българската секция по биоетика към            

Департамента по биоетика на ЮНЕСКО 
Членове: 
2. Проф.д-р Р. Великова, дм 
3. Проф. д-р Р. Търновска, дм  
4. Проф. д-р К. Янева - Рибагина, дм 

 5.  Доц. д-р Г. Матеев, дм  
 6.  Доц. д-р В. Стоянова, дм  
 7.  Проф. И. Йонкова, дфн  
 8.  Проф. Р. Кънева, дб  
 9.  К. Иванова – Асистент, докторант  
          10.  А. Митева  

Секретар:  
Н. Димитрова 

 
XIV. АС предлага да се организира и проведе среща с представители на отделните             

академични звена за обсъждане и утвърждаване на платформа за он-лайн обучение на            
студентите в Медицински университет- София от уч. 2020/ 2021 г. 
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РЕКТОР: 
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн 
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