Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 26.06.2018 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява избора на ас. д-р Ив. Щърбанов, 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 УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
2. Одобрява избора на Д-р E. Петков за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна,
радиционна и др.)” в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене.
3. Одобрява избора на Д-р А. Алакиди за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиционна и др.)” в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене.
4. Одобрява избора на Д-р Е. Пирнарева, дм за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра
по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“.
5. Одобрява избора на Д-р И. Ибрям за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология” в Катедра по
акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“.
6. Одобрява избора на Д-р Пл. Дунев 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 вътрешни болести на
база УМБАЛ „Александровска“.
7. Одобрява избора на Д-р К. 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 „Педиатрия” в Катедра по педиатрия на
база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
8. Одобрява избора на Д-р Д. Ковачева-Предовска за заемане на академичната
длъжност „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 „Александровска“.
9. Одобрява избора на д-р С. Янчева, доктор за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Терапевтична
дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно зъболочение“ при ФДМ.
10. Одобрява избора на гл. ас. Д. Димитрова за заемане на академичната длъжност
„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.3. Фармация и научна специалност „Ботаника
( Фармацевтична ботаника )“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ при ФФ.
11. Одобрява избора на доц. А. Стоименова, дф за заемане на академичната длъжност
„Професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
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направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна политика
и мениджмънт на ФОЗ.
12. Одобрява избора на д-р М. Еленкова, дм за заемане на академичната длъжност
„асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите та
Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.
13. Одобрява избора на д-р Н. Гешев за заемане на академичната длъжност „асистент“
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите та Катедрата по
здравни грижи на ФОЗ.
14. Одобрява избора на Т. Ангелова за заемане на академичната длъжност „асистент“
в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.4.
Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.
15. Одобрява избора на К. Пройчев за заемане на академичната длъжност „асистент“ в
област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.4.
Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването по „Социално и здравно
законодателство“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София.
16. Одобрява избора на ас. К. Стефанова, дм за заемане на академичната длъжност
„доцент“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално
направление7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи при Филиал
„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
17. Одобрява избора на ас. Г. Янкова, дм за заемане на академичната длъжност
„доцент“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално
направление7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи при Филиал
„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
18. Одобрява избора на В. Стоянова за заемане на академичната длъжност „асистент“
на 0.25 длъжност, в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално
направление7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването по специалност „Акушерка“
в Катедрата по здравни грижи при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
19. Одобрява избора на М. Лаловска за заемане на академичната длъжност „асистент“
в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.4.
Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването по специалност „Медицинска
сестра“ в Катедрата по здравни грижи при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
20. Одобрява избора на М. Борисова за заемане на академичната длъжност „асистент“
в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.4.
Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването по специалност „Медицинска
сестра“ в Катедрата по здравни грижи при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
21. Одобрява избора на Л. Маринов за заемане на академичната длъжност „асистент“
в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.4.
Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването по специалност „Лекарски
асистент“ в Катедрата по здравни грижи при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
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22. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р М. Балабанова, дм от Катедра по
дерматология и венерология, 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.
23. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Г. Тодоров, дм от Катедра по хирургия, 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.
24. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р О. Георгиев, дм от Катедра по пропедевтика
на вътрешните болести, 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.
25. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Христова, дм от Катедра по обща и
клинична патология, 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.
26. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Т. Кунева, дм, Център по професионални
болести, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
27. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. А. Михайлова,дм, Катедра по кл. лаборатория и
клинична имунология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
28. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. С. Атанасова, дм, Катедра по кл. лаборатория и
клинична имунология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
29. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р С. Николова, дм от Катедра по УНГ болести,
МФ на основание чл.119 от
Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
30. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Н. Станчев, дм от Катедра по съдебна
медицина и деонтология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
31. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф.д-р С. Пиринска от Катедра „Консервативно
зъболечение“ при ФДМ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
32. АС утвърждава броя на българските студени, които ще се приемат на основание чл.
68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и
близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях
е приет на общо основание по бал./ както следва:
Медицина
6 д.
Дентална медицина
2 д.
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Фармация
4 д. / 3 за инвалиди и 1- за сираци, майки с три и
повече деца и близнаци /.
ФОЗ - 6 % за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност и майки с
три и повече деца и 2 % от местата за редовен прием -за близнаци.
МК „Й. Филаретова“
12 д.
Филиал – Враца
6 д. / 3- за инвалиди, 1 за кръгли сираци, 1 за майки
с три и повече деца и 1 за близнаци /.
33. АС утвърждава таксите за обучение, срещу заплащане на студентите, приети в
първи курс на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО. от уч.2018/2019 г. както следва:
7.1. Направление Медицина
6790. 50 лв.
7.2. Направление Дентална медицина
6790. 50 лв.
7.3. Направление Фармация
6790.50 лв.
Таксата се определя както следва:
Базов норматив коефициент
Държавна такса по РМС
/ 693 лв. х
8.50 = 5890.50 лв. + 900 лв. /
7.4. Направление „Обществено здраве“- бакалавър – 2363,20 лв.
Таксата се определя както следва :
Базов норматив коефициент
Държавна такса по РМС
/ 693 лв. х
2.40 = 1663.20 лв. + 700 лв. /
7.4. Направление „Обществено здраве“- магистър – 2463,20 лв.
Таксата се определя както следва:
Базов норматив коефициент
Държавна такса по РМС
/ 693 лв. х
2.40 = 1663.20 лв. + 800 лв. /
7.5 Направление „Здравни грижи“:
/професионален бакалавър и бакалавър/– 4165 лв.
Таксата се определя както следва :
Базов норматив коефициент
Държавна такса по РМС
/ 693 лв.
х
5 = 3465 лв. + 700 лв. /
34. АС утвърждава броя на българските студенти и броя на чуждите граждани от ЕС и
ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за
уч. 2018/ 2019 г. както следва:
Медицина –
20 български студенти
310 студенти от ЕС и ЕИП
Дентална медицина10 български студенти / 5 мъже и 5 жени /
130 студенти от ЕС и ЕИП
Фармация
50 български студенти
80 студенти от ЕС и ЕИП
Факултет по обществено здраве:
УЗГ / бакалавър /
5 български студенти
Медицинска сестра
5 български студенти
Акушерка
5 български студенти
Лекарски асистент
5 български студенти
Медицнски колеж „Й. Филаретва „:
Медицински лаборант
10 бълг. студенти
Рентгенов лаборант
10 бълг. студенти
Зъботехник
10 бълг. студенти
Рехабилитатор
10 бълг. студенти
Помощник- фармацевт
5 бълг. студенти
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Инспектор обществено здраве
Медицинска козметика

6 бълг. студенти
6 бълг. студенти

35. АС
приема Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за
институционална акредитация на Медицински университет– София, за периода 2012 –2017 г.
36. АС приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на
Акредитационния съвет от предходната процедура.
37. АС приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от
регулираните професии ,,Лекарски асистент“, по професионално направление 7.5. ,,Здравни
грижи“, за ОКС ,,Бакалавър“ във Филиал ,,Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински
университет – София.
38. АС приема Доклад-самооценка за откриване на процедура за акредитация на нова
докторска програма ,,Дентална клинична алергология“ по професионално направление
7.2. Дентална медицина, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на Катедрата по образна и орална диагностика при Факултета по дентална медицина
на МУ – София.
39. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на
докторската програма ,,Оториноларингология“ от професионално направление
7.1.“Медицина“, в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на
Катедрата по ушни, носни и гърлени болести в Медицински факултет на Медицински
университет – София.
40. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на
докторската програма ,,Дерматология и венерология“ от професионално направление
7.1. ,,Медицина“, в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на
Катедрата по дерматология и венерология в Медицински факултет на Медицински
университет – София, с клинична база – Клиниката по кожни и венерически болести на
УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД.
41. АС утвърждава „ Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.“
със следните промени и допълнения:
Начало на уч. 2018/ 2019 г. – 10.09.2018 г.
Зимен семестър от 10.09.2018 г. до 21.12.2018 г.
Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс 15.10.2018г.- 01.02.2019 г.
Зимен семестър за подготвителна учебна година в ЦЕОФВС– след 01.10.2018 г.
Летен семестър 11.02.2019 г. – 23.05.2019 г.
Към раздел I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
т. 1 – Допълва се …………и изработването на графиците ……
т. 1.2. Коригира се – Ако след прехвърляне (или презаписване) на български и
чуждестранни студенти, броят им се увеличава на повече от 10 в група, се създават
допълнителни групи.
• т. 1.1.1…..три/четири лекционни потока…..
Към раздел III
• нова т.2.1. Графиците за учебните занятия и изпитни сесии на ФДМ, ФФ и ФОЗ
задължително се съгласуват с Учебния отдел на МФ по отношение ползване
аудиториите на територията на Медико- биологичния комплекс / МБК /.
Променя се т. 6.1.5. със следния текст: Студентите специалност „Медицина“ преди
встъпването в преддипломен стаж имат право на поправителна сесия за семестриални изпити с
продължителност две седмици.
Т. 6.2.1. – летен семестър за 4 и 5 курс от 11.03.2019 г. до 31.07.2019 г;
летен семестър за 6 курс от
11.03.2019 г.
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Променя се т. 6.2.3. със следния текст: За курсове с 5 и повече изпити по учебен план
или с голям брой студентски групи сесията се удължава.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Към раздел VIII Уреждане на студентско положение
Към т. 6.5. допълва се – Изпитните комисии за провеждане на държавни изпити на
редовна, поправителна или допълнителна сесии, с повече от една дисциплина се
състоят от не повече от 4 (четири) хабилитирани лица…
Към раздел XI
Променя се т.6.2. със следния текст: Преддипломният стаж е с обща продължителност
356 календарни дни, разпределени както следва:
6.2.1. Вътрешни болести – 56 календарни дни
6.2.2. Хирургия – 55 календарни дни
6.2.3.Акушерство и гинекология – 55 календарни дни
6.2.4. Педиатрия – 55 календарни дни
6.2.5. Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина – 40
календарни дни
6.2.6. Обща медицина – 20 календарни дни
6.2.7. Спешна медицина – 25 календарни дни
6.2.8. За теоретична подготовка и полагане на държавни изпити се определят общо 50
календарни дни.
Към раздел XVI
нова т. 6.4. Възлагане на преподаване съгласно учебната програма
6.4.1. Обучение на български език - за редовни преподаватели към дадена катедра/КЦ
на МФ, на които се възлага тематично обучение на български студенти по учебен план
в друга катедра на МФ отработените учебни часове ще бъдат включвани в
индивидуалната им аудиторна заетост към катедрата, в която са на щат. Възлагането на
учебна дейност да става чрез доклад от ръководител катедра след проведен катедрен
съвет и одобряване от Декански и Факултетен съвет. Отчитането на отработените
учебни часове в преподаване на български студенти ще се осъществява въз основа на
доклад от ръководителя на възлагащата учебна дейност катедра след всеки семестър
и/или цикъл.
6.4.2.Обучение на английски език - за редовни преподаватели към дадена катедра/КЦ
на МФ, на които се възлага тематично обучение на английски език по учебен план в
друга катедра на МФ, възлагането на учебна дейност да става чрез доклад от
ръководител катедра след проведен катедрен съвет и одобряване от Декански и
Факултетен съвет. Заплащането на отработените учебни часове да бъде въз основа на
доклад от ръководителя на възлагащата учебна дейност катедра.
В т. 17. отпада …………и държавни….., поради противоречие с т.6.5.3 от раздел 8.

Актуализират се датите за пред дипломен стаж и държавни изпити на специалност
Дентална медицина на български и английски език за уч. 2018/ 2019 г. както следва:
Пред дипломен стаж- 6 месеца от 10.09.2018 г. до 08.03.2019 г.
Държавна изпитна сесия – 11.03.2019 г. – 19.04.2019 г.
Поправителна държавна изпитна сесия – 22.04.2019 г. – 23.05.2019 г.
I Допълнителна сесия – 03.06.2019 г.- 06.06.2019 г.
II Допълнителна сесия – 14.10.2019 г. – 15.11.2019 г.
Актуализират се графикът за учебните занятия и графикът за преддипломния стаж и
държавните изпити на Фармацевтичен факултет както следва:
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Раздел XI. Провеждане на Пред дипломния стаж на студентите и държавни изпити
8. Пред дипломен стаж на студентите от специалност „фармация“
8.9.1 Редовна сесия 15.10.2018 г.- 16.11.2018 г.
8.9.2. Поправителна сесия – 26.11.2018 г.- 14.12.2018 г.
8.9.2.1. Допълнителна поправителна сесия- 07.01.2019 г. – 18.01.2019 г.
•

Променя се т. 26.3 по следния начин: „….. за срок от една учебна година със
запазване на студентските права …..“
Приемат се предложенията на Факултет по обществено здраве както следва:
1. Актуализират се графиците за учебните занятия и графиците за пред дипломния
стаж и държавните изпити по всички специалности.
2. Навсякъде в текстовете отпадат магистърските програми по специалностите:
Клинични здравни грижи, Медицинска рехабилитация и балнеология, Медицинска козметика
и Здравословно и диетично хранене – редовна форма на обучение.
3. Към Раздел X. Учебни практики се допълва със следния текст:
1.1.1 Организация и провеждане на клиничната практика по специалностите „Медицинска
сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент” се осъществява в съответствие с приетите Правила за
организация и провеждане на клиничната практика.
1.1.2 Студентите от ФОЗ по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”,
„Кинезитерапия” и „Лекарски асистент” задължително отразяват извършените дейности по време на
клинична практика в „Дневник на студента”.
1.1.3 Клиничната практика за студентите от ФОЗ по специалностите „Медицинска сестра”,
„Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Лекарски асистент” се заверява и оценява от преподавател,
определен за съответната учебна база.
1.1.4. До две отсъствия от клинична практика разрешение за отработване се дава от
преподавателя определен за съответната учебна база. Решение за отработване на повече от две
отсъствия от клинична практика се взема на Катедрен съвет.

Приемат се предложенията на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца:
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ПОТОЦИ И ГРУПИ
т. 6. ФИЛИАЛ „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца се променя както следва:
т.6.2. Лекциите със студентите от специалности „Медицинска сестра“, “Акушерка“,
“Лекарски асистент“ и „Трудотерапия“ на ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение, се
водят в един лекционен поток, а упражненията, семинарите и клиничната практика в групи до
12 студенти. При курс от 15 студенти обучението се извършва в една група.
т. 6.3. Когато по време на семестъра студенти от групата прекъснат обучението си,
независимо от намалената й численост, групата се запазва.
т. 6.4. Прехвърлянето на студенти от една група в друга група, се извършва с
разрешение на Директора.
III. ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИ СЕСИИ
т. 6.1.4. Отпада текстът за „Трети курс специалност „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“ при Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца.
т. 6.1.6. и т.6.1.7. Допълва се със специалност „Трудотерапия“ .
IV. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
Отпада цялата т.6 отнасяща се за Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца.
VI. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
Променя се текстът на т. 3. както следва: Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца и
Медицинския колеж „Й. Филаретова“ - София участието на преподавателите в извън
аудиторна дейност, както и в кръжочна дейност, се включва към критериите за оценка на
преподавателската дейност при атестирането им. Ръководството на курсова работа е извън
аудиторна дейност.
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VII.УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Променя се текстът на т.7.2. както следва: Студенти обучаващи се по циклична
система във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, които по уважителни причини са
пропуснали цикъл от лекции в текущия семестър, могат да слушат същия цикъл от лекции в
следващ семестър, след което се допускат до изпит.
Допълва се т. 12.2. със следния текст: Във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца
оценката от изпита се вписва непосредствено след неговото провеждане в изпитния протокол
и студентската книжка. Заедно с протоколите от изпита оценката се нанася и в Главната книга,
същия ден или не по-късно от 24 часа след изпита от хабилитиран преподавател, член на
изпитна комисия.
XI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ И
ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
Променя се текстът на т. 10.9.1. както следва: При завършване на пред дипломния
стаж в дадено отделение се провежда текущ изпит от двучленна комисия с председател
хабилитирано лице.
Приема се предложението на ЦЕОФВС:
Допълва се т. 5.1 от Специалната част с текста: „……. При сформиране на група от
10 души. Обучението е с продължителност не по- малко от 9 месеца.“
Предложения от Учебен отдел:
В Раздел VII Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите
Променя се текста на т. 11 както следва: Определянето на изпитните комисии за
семестриални и държавни изпити се извършва на случаен принцип от Ръководителите на
катедри.
Нова т. 12 със следното съдържание:
Комисиите за провеждане на семестриални изпити се назначават със заповед на
Деканите на факултети / Директорите на Филиал- Враца и на Медицински колеж „Й.
Филаретова “/ по предложение на Ръководителите на съответните катедри.
Нова т.13. Комисиите за провеждане на държавни изпити се назначават от Ректора на
МУ- София по предложение на Деканите на факултети / Директорите на Филиал- Враца и на
Медицински колеж „Й. Филаретова “/.
42. АС утвърждава учебните планове за уч. 2018/ 2019 г. по следните специалности:
Медицина – за обучение на български и на английски език на ОКС „Магистър“;
Дентална медицина – за обучение на български и на английски език на ОКС „Магистър“;
Фармация - за обучение на български и на английски език на ОКС „Магистър“;
Медицински лаборант – на ОКС „Професионален бакалавър“;
Рентгенов лаборант - на ОКС „Професионален бакалавър“;
Зъботехник - на ОКС „Професионален бакалавър“;
Рехабилитатор- на ОКС „Професионален бакалавър“;
Помощник фармацевт- на ОКС „Професионален бакалавър“;
Инспектор по обществено здраве- на ОКС „Професионален бакалавър“;
Медицинска козметика- на ОКС „Професионален бакалавър“;
Масажист / за лица с увредено зрение /- на ОКС „Професионален бакалавър“;
43. АС препотвърждава решенията си от 06.06.2017 г. във връзка с липса на промяна в

нормативната уредба, обстоятелствата по извършване на научна дейност, нейният обем и
свързаните с нея разходи към настоящия момент както следва:
43.1. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и
др., апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер,
програмни продукти и др., включени в план-сметките на съответния проект, финансиран от
Медицински университет-София чрез Съвета по медицинска наука, да се закупуват/възлагат
отделно за всеки от тях, без да се обобщават.
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43.2. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и
др., както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер, програмни продукти и др.
включени в план-сметките да се закупуват/възлагат отделно за всеки от докторантите за всяка
година поотделно, за да се осигурят условия за изпълнение на поставените задачи.
43.3. Всички необходими химикали, реактиви, лекарствени и диагностични продукти и
др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и хардуер,
програмни продукти и др. необходими за съответния научноизследователски проект,
финансиран от „Фонд научни изследвания“, да се закупуват/възлагат отделно за всеки проект
(етап от него) без да се обобщават. При надхвърляне на праговете на ЗОП за директно
възлагане, следва да се проведе вид поръчка, съответстваща на прага по ЗОП за конкретния
проект (етап от него).
44. АС приема предложението на ФС на МФ на основание решението на АС от
06.06.2017 г. и създадената нова алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински
университет-София, както и по предложение на ръководителите на катедрите по биология и
по епидемиология и решение на Декански съвет от 07.06.2018 г. и разрешава да преминат на
постоянни трудови договори следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок:
44.1. Ас. д-р В. Хаджинешева, дм, Катедра по биология, защитила в срок
дисертационен труд на 16.05.2018 г.
44.2. Д-р Ж. Донков, дм, Катедра по епидемиология, защитил в срок дисертационен
труд на 08.06.2018 г.
45. АС приема предложението на ФС на ФДМ от 31.05.2018 г. на основание
решението на АС от 06.06.2017 г. и създадената нова алинея (5) в чл. 112 на Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в
Медицински университет-София, както и по предложение на ръководителят на Катедрата по
Орална и ЛЧХ и на Ръководителят на Катедра Обществено дентално здраве и разрешава да
преминат на постоянен трудов договор:
45.1. Ас. д-р Хр. Стоянов от Катедрата по Орална и ЛЧХ защитил дисертационен труд
на 16.04.2018 г.
45.2. Ас. д-р Ив. Василева – от Катедра Обществено дентално здраве, защитила в срок
дисертационен труд на 21.05.2018 г.
46. АС утвърждава предложението от ФС на МФ и променя името на Предклиничен
университетски център на Медико-биологичен комплекс.
47. АС утвърждава решение на ФС на МФ, като разрешава промяна в отпуснатата сума
за обзавеждане на аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“, която става 184 000 лв.
48. АС утвърждава предложението на проф.д-р Д. Свинаров до МЗ за включване на
доц. д-р М. Яначкова за член на Комисиите за Държавен изпит за придобиване на
специалност по Клинична лаборатория и по специалност Клинична химия.
49. АС приема информацията за кореспонденция с МОН за образуване на КАМПУСИ и
начина на управлението им разположени на територията на местност „Студентски град“ както
следва:
49.1. МУ- София приема предложенията за поемане на задълженията, които трябва да
изпълнява като член на сдружение в Кампус, който ще се администрира от друг водещ
университет за бл. 25, бл. 11, бл. 40Б и бл. 53.
49.2. Приема обособяването на отделен урегулиран поземлен имот за студентско
общежитие- бл. 7- управлявано от МУ- София и предоставянето на управлението му на МУСофия.
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49.3. Не приема предложението да се обособи кампус за студентски общежития –
бл. 55 и бл. 56- управлявано от МУ- София.
49.4. Приема обособяването на отделен урегулиран поземлен имот за студентско
общежитие – бл. 56- управлявано от МУ- София и предоставянето на управлението му на МУСофия.
50. АС разрешава публикуването на Обява в Държавен вестник на конкурсите за
прием на докторанти в МУ- София през уч. 2018/ 2019 г.
51. АС приема за сведение и одобрява информацията за проведена кореспонденция с
МОН с оглед направените предложения за изменения и допълнения в Проекта за ПМС за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

РЕКТОР :
ПРОФ. Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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