Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
от 26.10.2020 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема Доклада на Председателя на Контролния съвет при Медицински
университет
- София относно проверка на законосъобразността и резултатите от
проведеното на 29.09.2020 г. и на 05.10.2020 г. тайно гласуване на Общото събрание на
Медицински факултет при Медицински университет- София за избор на Декан на
Медицински факултет за мандатен период 2020 -2024 г.
2. По процедурата на тайно гласуване на делегатите на Общото събрание на
Медицински факултет, МУ- София за избор на Декан на МФ, проведено на 29.09.2020 г. и на
05.10.2020 г. не са допуснати нарушения на ЗВО и Правилника за устройството и дейността
на МУ- София.
3. Изборът на доц. д-р Д. Буланов за Декан на Медицински факултет за периода 20202024 г. е законосъобразен.
4. АС разрешава да се изплатят еднократни възнаграждения както следва:
4.1. Еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01.11. – „Ден на
народните будители” съгласно КТД и чл.19, Раздел І, ал.(1) и ал.(2) от ОВПРЗ на МУ –
София от 01.01.2020 г. /т.64 от решение на АС от 10.12.2019 г./ – по 500 лв. за всички
служители в МУ – София на основен трудов договор и в Катедрата по здравни грижи на
ФОЗ, а за клиничните преподаватели на 0,25 длъжност от Медицински факултет, които са на
допълнителен трудов договор с Ректора – по 500 лв.
4.2. В съответствие с чл.19, Раздел ІІІ от ОВПРЗ на МУ – София от 01.01.2020 г.
/утвърдени в т.64 от решение на АС от 10.12.2019 г./, да се изплати еднократна „Коледна
добавка” в размер на 100% от БРЗ на всички служители по основен трудов договор в МУ –
София и в Катедрата по здравни грижи на ФОЗ, съобразно възприетите критерии за плащане.
За клиничните преподаватели, които са на допълнителен трудов договор с Ректора
и на 0,25 длъжност в Медицински факултет да се изплати „коледна добавка” в размер на
100% от БРЗ, която е идентична с ОРЗ на преподавателите, съобразно възприетите
критерии за плащане.
4.3. Поради наличие на недостиг на средства във връзка с представените разчети с
обосновки за причините за недостига, който ще бъде траен и системен поради драстично
намален прием в специалност „ОЗЗМ“, както и във връзка с пандемията, изложени от
ръководствата на ФОЗ, МК – София, Филиал – Враца и ЦМБ, с оглед изпълнение на
предложените решения в съответствие с КТД и ОВПРЗ, се налага да се вземат следните
решения:
- допълнително към решение на АС от 14.07.2020 г. – т.30, да се освободят от
отчисленията за 2020 г. – 7,5% от собствените приходи за МУ – Ректорат, свързани с
инвестиционната програма на МУ – София: ФОЗ, МК – София, Филиал – Враца, ЦМБ;
- да им се осигурят допълнително под формата на трансфер средства от
Централизирания преходен остатък на МУ – Ректорат за бонуси за 01.11.2020 г. и за коледна
добавка, предвид извънредната ситуация в условия на COVID-19 и постигане на социално
приемливи решения за целия персонал и за издръжка средства както следва:
- Факултет по обществено здраве
530 000 лв.
- Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца
180 000 лв.
- Медицински колеж „Й. Филаретова“
180 000 лв.
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5. АС приема за сведение и одобрява Информацията за Кандидат-студентска
кампания 2020/2021 г. за прием на български и чужди граждани за студенти в Медицински
университет – София.
6. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет – София както следва:
6.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За Катедра по неврология – двама доценти 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 пропедевтика на вътрешните болести – двама професори в област
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „кардиология” на база УМБАЛ „Александровска“;
- За Катедра по образна диагностика – един асистент - на база УМБАЛ
„Александровска“ и един доцент - на база УМБАЛ „Св. Екатерина“ в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Образна диагностика”:
- За Катедра по медицинска химия и биохимия – един асистент в област на
висшето образование 4. „Природни науки”, по професионално направление
4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Биохимия”;
- За Катедра по патофизиология – двама асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „патофизиология”;
- За Катедра по неврохирургия – един професор в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „неврохирургия” на база УМБАЛ „Св. И. Рилски“;
- За Катедра по ортопедия и травматология – двама асистенти в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „ортопедия и травматология” : един на база УСБАЛО „Проф. Б.
Бойчев“ и един на база УМБАЛ „Св. Анна“.
6.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Едно място за „професор“ в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност „Детска
дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по Детска дентална медицина при ФДМ.
6.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:
- Едно място за „главен асистент“ в Област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на Катедра „„Фармакогнозия“ на Фармацевтичен
факултет.
-. Едно място за „асистент“ в Област на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакогнозия и
фитохимия“ за нуждите на Катедра „„Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет.
6.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
За нуждите на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ - Враца:
- Едно място за „главен асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра „Здравни
грижи“ при Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София.
7. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на доц. д-р А. Мангъров, дм от Катедра по инфекциозни
болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, като трудовият договор се измени от
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безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване
на допълнително споразумение.
8. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на доц. д-р И. Еленков, дм от Катедра по инфекциозни
болести, паразитология и тропическа медицина, МФ на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
9. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на доц. д-р В. Владимиров, дм от Катедра по спешна
медицина, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
10. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на проф. д-р Р. Рашков, дм от Катедра по ревматология,
МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
11. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на проф. д-р Р. Стоилов, дм от Катедра по
ревматология, МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
12. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на доц. д-р М. Николовски, дм от Катедра по урология,
МФ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
13. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст, на Проф. д-р М. Рашкова, дм от Катедра по детска
дентална медицина, ФДМ на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.
14. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от две години след
навършване на пенсионна възраст, на доц.д-р И. Йончева, дм от Катедрата по „Протетична
дентална медицина“, ФДМ, като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за две
години на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително
споразумение.
15. АС присъжда наградата „Златен Хипократ“ и парична награда в размер на 3000
лв. /три хиляди лева / от завещанието на д-р Андрей Георгиев на дипломантката Р. Таскова
от Факултет по Дентална медицина, завършила с пълно отличие от курса на обучение и от
държавните изпити на Випуск 2020 г.
16. АС приема предложението на Председателя на СС да се отпуснат парични награди
в размер по 1 000 лв. (хиляда лева) на дипломанти- отличници от Випуск 2020 г. от бюджета
на Студентски съвет на Медицински университет – София във връзка с предстоящите
промоции на Факултет по дентална медицина, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца, ФОЗ и
Медицински колеж „Й. Филаретова“ / до 10 награди на звено / както следва:
16.1. ФИЛИАЛ „ ПРОФ.Д-Р ИВ. МИТЕВ“- ВРАЦА:
Специалност „Медицинска сестра“:
1. В. Великова
2. Е. Атанасова
3. В. Филипова
4. И. Василева
5. П. Тодорова
6. Т. Тодорова
7. Н. Христова
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Специалност „Акушерка“:
1. Й. Христова
Специалност „Трудотерапия“:
1. Д. Георгиева
16.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
1. С.Стоянова
2. Н. Тодоров
3. Т. Тодорова
4. Н. Смолецов
5. И. Зъбчев
6. М. Димитрова
7. А. Трайкова
8. Б.Сойтариев
9. М. Маринова
10. С.Тодоров
11. П. Мауро
16.3. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ Й. ФИЛАРЕТОВА“:
1. Р. Мутавджийска- специалност „Зъботехник“
2. В. Пенова- специалност „Рехабилитатор“
3. Ц. Димитрова- специалност „Масажист“
4. К. Денова – специалност „Инспектор по обществено здраве“
5. К. Нинова- специалност „Медицински лаборант“
6. Е. Христова – сециалност „Рентгенов лаборант“
7. Д. Димитрова – специалност „Помощник- фармацевт“
8. К.Ярославова – спецалност „Медицинска козметика“
17. АС допълва състава на Съвета по медицинска наука / СМН / с още един външен
член Доц. д-р Д. Димов, дм- заместник- началник по войсковото медицинско осигуряване и
ръководител на Катедра „Медицина на бедствените ситуации“ при ВМА.
18. Във връзка с допълване състава на Съвета по медицинска наука / СМН / към АС
на МУ- София, се изменя чл. 8 от Правилника за дейността на СМН, като се променя броят
на членовете от 16 / шестнадесет / на 17 / седемнадесет / и квотата на представители на
външни организации в ал. 4 на чл. 8 – от 4 / четири / на 5 / пет /.
19. АС потвърждава участието на Ректора – акад. Л. Трайков в международни
проекти и национални научни програми както следва:
19.1. Потвърждава участието на Ректора в екипа за административна подкрепа по
ННП „Електронно здравеопазване в България“ /Е-здраве/ /2018-2021 г./ по споразумение с
МОН Д-01-200/16.11.2018 г., в което МУ – София е партньор и водещ координатор,
съвместно с други ВУ и БАН. За МУ – София председател на ИС и координатор е проф.
Д.Чаръкчиев.
19.2. Потвърждава участието на Ректора акад. Л. Трайков в административно
финансовото обслужване в проект „Генетични и епигенетични проучвания на феталното
развитие на човешкия мозък“, финансиран от Либер институт –САЩ, с координатор – проф.
Р. Кънева до изтичане срока на проекта.
19.3. Потвърждава участието на Ректора акад. Л. Трайков в административно
финансовото обслужване в ЦКЗА.
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19.4. Потвърждава участието на Ректора акад. Л. Трайков в административно
финансовото обслужване на програма „Еразъм+”.
19.5. Потвърждава участието на Ректора акад. Л. Трайков, в административно
финансовото обслужване на проекта НУКБПИ-BBMRI.bg, по Споразумение № Д01285/17.12.2019 г. с МОН.
20. АС утвърди предложенията на ФС на Медицински факултет и допълва
„Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2020/ 2021 г. ” както следва:
Към раздел ІV. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
- Да се добави в края на т.4. ………За студентите от МФ не се допускат повече от 2
модула за един чужд език.
Към раздел V. ТЕКУЩ КОНТРОЛ
- Да се добави нова т. 3.5.1.При дистанционно обучение формите на текущ контрол
върху знанията на студентите са аналогични на тези при присъствено обучение, но се
осъществяват дистанционно в електронна среда.
Към раздел VІ. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
- Да се добави нова т. 5. За МФ извънаудиторната заетост на студентите включва
самостоятелна работа в библиотека, самоподготовка, съвместна научна работа с
преподаватели, участие в кръжоци и др.
Към раздел VІI. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗПИТИТЕ
- Да се добави в края на т.3 За студентите от МФ, обучаващи се по циклична/модулна
система видовете изпитни процедури са: редовна сесия след приключване на
цялостното обучение по дадена дисциплина, циклично през учебната година за
определен брой групи и септемврийска поправителна сесия.
- Нова т. 3.1.1.За студентите от МФ – при преминаване към дистанционно обучение,
заверката на семестъра/цикъла се удостоверява със списък на заверилите
семестъра/цикъла студенти от ръководителите на обучаващите дистанционно катедри.
- Нова т. 8.1.1.Студентите от МФ полагат повишителни семестриални изпити през
поправителната сесия.
Към раздел VІI. УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИЗПИТИТЕ
- Нова т. 8.3.1. Студентите от МФ полагат повишителни държавни изпити в
следващата държавна изпитна сесия по дисциплината или през поправителната
държавна изпитна сесия.
- Нова т. 10.3. Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от 2
хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.
Т.6 от раздел VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ да се
прехвърли към раздел VII.УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗПИТИТЕ, тъй като регламентира допълнителната сесия.
Към раздел VIІI. УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ
- Да се добави в края на т.16 ....... Студентите от МФ презаписват по слаб успех за
периода от месец март на текущата учебна година до месец март на следващата
учебна година, който период съответства на една учебна година.
- Нова т. 30.1.1. За МФ чуждестранните студенти обучавани на английски език от
IV до VI курс, които не са записани за съответната учебна година нямат право на
явяване на редовни изпити.
Към раздел ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
СТУДЕНТИ
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Към т.2. да се добави За МФ - чуждестранните студенти, обучаващи се на
английски език, са длъжни да се запишат в срок до началото на учебната година или
до две седмици от регистриране на заповедта за записването им в МФ.
21. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет и разрешава
обединяване на Катедра по хигиена и Катедра по епидемиология в Катедра по
епидемиология и хигиена, със сектор хигиена.
22. АС утвърждава предложението на ФС на Медицински факултет за промяна на
името на катедрата по клинична фармакология и терапия на „Катедра по клинична
фармакология и терапевтика“.
23. АС утвърждава предложението на ФС на Факултет по обществено здраве и
разрешава да се закрие Катедра „Право и етика в медицината“ поради с нарушение на
чл. 26 д, ал.1 от ЗВО и в изпълнение на чл. 51, ал.2, т.2 от ПУДМУС.
24. АС дава на ФОЗ името Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир
Воденичаров, дмн“ във връзка с 25-годишния Юбилей на факултета и за особено
значимите заслуги на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн за развитието на медицинската
наука и за утвърждаването на Факултетите по обществено здраве в системата на висшето
образование в Република България.
25. АС присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Ханс
Хенкес – професор по неврорадиология на Университета Дуисбург-Есен и медицински
директор на нерворадиологичната клиника в Щутгарт, Германия.
26. АС присъжда почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента на В. Кирковпредседател на Студентския съвет за ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието
на МУ – София в годините на своето професионално обучение и по случай патронния
празник на МУ- София.
27. АС приема за сведение информацията за одобрени асистенти и хабилитирани
лица в Медицински университет – София както следва:
27.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- Доц. д-р В. Говедарски, дм одобрен за заемане на академичната длъжност
„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Сърдечно-съдова
хирургия” в Катедра по сърдечно-съдва хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ
„Св. Екатерина“.
- Гл. ас. д-р Б. Ацев, дм одобрен за заемане на академичната длъжност „доцент” в
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в Катедра по сърдечно-съдва
хирургия и инвазивна кардиология на база УМБАЛ „Св. Екатерина“.
- Гл. ас. д-р Х. Димитрова, дм одобрена за заемане на академичната длъжност
„доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология” в Катедра
патофизиология.
- Гл. ас. д-р Т. Попов, дм одобрен за заемане на академичната длъжност „доцент” в
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Оториноларингология” в Катедра по УНГ болести
на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.
- Ас. д-р М. Николова, дм одобрена 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 „Хранене и диететика” в Катедра по
хигиена.
- Д-р К. Янев одобрен за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
-
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” в Катедра по
дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска“.
- Д-р Т. Панева одобрена 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. Иван Митев“.
27.2.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Доц. д-р В. Захариев, дм одобрен за заемане на академичната длъжност
„професор“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално
направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Медицина на бедствените ситуации” за
нуждите на Катедрата по Превантивна медицина на ФОЗ.
- Доц. М. Визева, дм одобрена за заемане на академичната длъжност „професор“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.4
Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията” за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София.
- Гл. ас. Е. Радев, дм одобрен за заемане на академичната длъжност „доцент“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.4
Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията ” за нуждите на Катедрата по Превантивна медицина на ФОЗ.
- Д-р Д. Етугов, дм одобрен за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.1
Медицина и специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на МК „Йорданка
Филаретова“ при МУ-София.
- Д. Попова, дм одобрена за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално направление 7.4
Обществено здраве и специалност „Кинезитерапия ” за нуждите на Катедрата по
Кинезитерапия на ФОЗ.
28. АС избира нови хонорувани преподаватели по български език за чуждестранни
студенти от 1-ви курс в МФ и ФДМ при МУ-София за уч. 2020/2021 г. в ДЕОС, които да
заемат местата на вече гласувани кандидати, поради оттеглянето на част от тях в условията
на нарастващи случаи на Covid-19, както следва: Т. Антонова, М. Андонова, М. Мицкова, Х.
Кукова, Д. Иванова.
29. АС разрешава промяна в чл. 14, т. 2 от „Правилника за условията и реда за
настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития на МУ- София“ в смисъл:
„ Всички студенти, които завършват през текущата учебна година, имат право да останат в
заеманите от тях стаи до края на учебната година, като подадат молба до КСБВУ и заплащат
субсидията“.

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн
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