
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ

УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  от 22.11.2016 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Утвърждава „Мандатна програма за периода 2016- 2020 г.“ на Ректора на
Медицински университет – София проф. д-р Виктор Златков, дм в съответствие с чл.
40 (ал.1), т.1 от Правилника за устройство и дейността на МУ- София.

2. Академичният съвет разреши да се изплати еднократно възнаграждение под
формата на бонуси във връзка с 01.11. „Ден на народните будители”, съгласно  чл.19,
Раздел І, ал.(2) от ОВПРЗ на МУ- София и изменението им за 2016 г. съобразно
възприетите критерии за плащане

3. Академичният съвет разреши в  съответствие с  чл.19, Раздел ІІІ от ОВПРЗ
на МУ – София  и изменението им считано от 2016 г. да се изплати еднократна
„Коледна добавка”, съобразно възприетите критерии за плащане.

4. Академичният съвет разреши за Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  да се
изплати еднократно възнаграждение за „Деня на народните будители” и  еднократно
възнаграждение „Коледна добавка”, съобразно  възприетите  критерии за  плащане,
като средствата се осигурят от собствени средства по бюджета на МУ- Ректорат.

5. Академичният съвет утвърждава нов „План за действие“ за изпълнение да
дадените препоръки в Одитен доклад № 8007-59 от 27.09.2016 г. на МОН.

6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Васка Христева Василева, 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 „Лъчелечение” в клиничен център по нуклеарна медицина,
лъчеление и медицинска онкология на  база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

7. Одобрява избора на Ас. д-р Зорница Ташкова Николова, 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  „Неврология”  в  катедра  по  неврология  на  база  УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ”.

8. Одобрява избора на Ас.  д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, 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 „Неврология” в катедра по неврология на база
УМБАЛНП „Св. Наум”.

9. Одобрява избора на Ас. д-р Емилия Илиева Петрова, 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 „Епидемиология” в катедра по епидемиология.
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10. Одобрява избора на Ас. д-р Цветанка Величкова Минчева, 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 „Епидемиология” в катедра по епидемиология.

11. Одобрява избора на Д-р Панайот Панайотов Танчев, 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  „Ортопедия  и  травматология”  в  катедра  по  ортопедия  и
травматология за база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

12. Одобрява избора на Д-р Александър Петров Кръстанов, 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  „Урология”  в  катедра  по  урология  на  база  УМБАЛ
„Александровска”. 

13. Одобрява избора на.Д-р Валентин Петров Йотовски, 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  „Урология”  в  катедра  по  урология  на  база  УМБАЛ
„Александровска”. 

14. Одобрява  избора  на Д-р  Ангел  Андреев  Еленков,  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  „Урология”  в  катедра  по  урология  на  база  УМБАЛ
„Александровска”. 

 15. Одобрява  избора  на Д-р  Петър  Александров  Сомлев,  за  заемане  на
академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 
7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и
научната  специалност  „Физиология  на  животните  и  човека”  в  катедра  по
физиология. 

16. Одобрява  избора  на  д-р  Надежда  Георгиева  Митова за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 

7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално направление  7.2  Стоматология  и
научна  специалност  „Детска  стоматология“  за  нуждите  на  Катедрата  по  „Детска
дентална медицина“ при ФДМ.

17.  Одобрява избора на  д-р Цветелина Георгиева Георгиева   за заемане на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 
7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално направление  7.2  Стоматология  и
научна  специалност „Терапевтична  стоматология“  за  Катедрата  по Консервативно
зъболечение при ФДМ.

18. Одобрява  избора  на  д-р  Добрина Павлова Караяшева   за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 
7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално направление  7.2  Стоматология  и
научна  специалност „Терапевтична  стоматология“  за  Катедрата  по Консервативно
зъболечение при ФДМ.
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19. Одобрява  избора  на  д-р  Мартин  Богданов  Мариянов   за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 
7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално направление  7.2  Стоматология  и
научна специалност „Ортопедична стоматология“ за Катедрата по Ортодонтия при
ФДМ.

20. Одобрява  избора  на  ас.  Емилиан   Николаев  Радев,  дм  за  заемане  на
академичната длъжност „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“ за
Катедрата по превантивна медицина при ФОЗ.

21. Избира за  хоноруван  преподавател  в  ЦЕОФВС  по  български  език  на
студенти, обучавани на английски език в МФ и ФДМ-  Надя Христова Терзиева-
Кръстева.

22. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
Медицински университет - София както следва:

22.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
- За катедрата по вътрешни болести – един асистент по нефрология за база

УМБАЛ „Св. Иван Рилски”;
- За катедрата по патофизиология – един асистент по патофизиология;
- За  катедрата  по  сърдечно-съдова  хирургия –  двама  асистенти  по

сърдечно-съдова  хирургия  и  четирима асистенти  по кардиология  за  база
УМБАЛ „Света Екатерина”;

- За катедрата по ортопедия и травматология – един главен асистент и
един  асистент  по  ортопедия  и  травматология,  съответно  на  база
УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ и УМБАЛ“Св. Анна“;

- За катедрата  по медицинска генетика –  един асистент по медицинска
генетика.

22.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:      
- Две места за Професор в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и

спорт”,  по  професионално направление  7.3  Фармация,  научна  специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ за  нуждите на Катедра по
„Технология  на  лекарствените  средства  и  биофармация“  при  Фармацевтичен
факултет.

22.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
-  Едно място за „Доцент“  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 здравни грижи.

-  Едно  място  за  „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“  за
Катедрата по здравни грижи.
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23. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на
пенсионна  възраст  на   Доц.  д-р Силви  Кирилов  Петров,  дм  от  Катедра  по
урология, МФ  на  основание    чл.119  от   Кодекса  на  труда  чрез  подписване  на
допълнително споразумение.

24. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на
пенсионна възраст на  Проф. Пенка Ангелова Маринова, дм от Филиал „Проф.д-р
Ив.Митев“- Враца на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

25. АС приема утвърдените от Ректора критерии, определени за заплащане на
стипендиите за зимния  семестър на уч. 2016/ 2017 г. съгласно предложението на
Председателя на Студентски съвет Славян Тъмнев  с вх. № 1161/ 09.11.2016 г.

26.  АС  потвърждава  промяната  на  критериите  за  стипендии  във  втора
категория  за  зимен  семестър  на  уч.  2016/  2017  г.  поради  липса  на  средства  по
бюджета, авансовото им усвояване за уч. 2015/ 2016 г. и разширения праг на успеха /
4.50- 5.99 /, който допуска голям брой правоимащи студенти.

27. АС разреши в зависимост от броя на класираните по низходящ ред извън
разполагаемите средства за изплащане на стипендиите, Деканите на МФ, ФДМ, ФФ,
ФОЗ и Директорите на МК „Й. Филаретова“ – София и на Филиал „Проф.д-р Ив.
Митев“- Враца да осигурят от бюджета на съответното основно звено.

28. АС дава мандат на Ректора  за прекратяване на договорите за обучение на
студенти  в  предклиничните  центрове  в   чужбина,  както  и  нов  мандат  за
предоговаряне на същите в съответствие с изменените нормативни изисквания.

29. АС утвърждава правила за  приемането на граждани от страни членки на
ЕС и ЕИП в МУ- София с  изпит по биология и химия   на английски език.

30.  АС разреши изпит по биология и химия на английски език да  положат
всички новоприети студенти от ЕС и ЕИП  за уч. 2016/ 2017 г. след излизането на
окончателния одитен доклад на МОН. 

31. Академичният съвет утвърждава класирането и подхода на финансиране на
изследователските проекти, участвали в конкурса  на МУ-София  “Изграждане на
инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2016” на обща стойност
9 846.00 лв. съгласно Приложение 1.

32. Академичният съвет утвърждава класирането и подхода на финансиране на
изследователските проекти, участвали в конкурса на МУ- София  “Стимулиране на
научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2016” на обща
стойност 223 414.61 лв. съгласно Приложение 2.

33. Академичният съвет утвърждава технологията на финансиране.  Предвид
научната  значимост  на  тринадесетте  изследователски  проекти,  финансирането  се
извършва на база максимално възможна сума, приета съобразно разпределението на
бюджетните средства и оценката на проектите и становището на докладчиците.

34. Академичният съвет разрешава извършване на вътрешно преразпределение
на средствата в утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на
МУ-София  за  научноизследователска  дейност  през  2016  г.,  след  одобряване  на
класирането и размерите на финансиране на изследователските проекти в конкурса
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“Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения -
2016” - общо увеличение със 
129  514,00  лв.  на  планираната  сума  за  конкурс  „Стимулиране  на  научни
изследвания в области с постигнати високи постижения’2016”.

35.  Академичният  съвет  приема  Доклад-  самооценка  за  програмна
акредитация на докторска програма по „Детска стоматология”;

36. Академичният  съвет  приема  Доклад-  самооценка  за  програмна
акредитация на докторска програма по „Ортопедична стоматология”;

37.  Академичният  съвет  приема  Доклад-  самооценка  за  програмна
акредитация на докторска програма по „Терапевтична стоматология”.

38.  Академичният  съвет  приема  Доклад-  самооценка  за  програмна
акредитация на докторска програма по „Хирургична стоматология”.

39.  Академичният  съвет  приема  Доклад  за  изпълнение  на  задължителните
препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура.

40.  Академичният  съвет  приема  Доклад-  самооценка  за  програмна
акредитация  за  обучение  по  образователна  и  научна  степен  „доктор” по  научна
специалност „Фармацевтична ботаника”, по професионално направление 
4.3. Биологични науки, Област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информация към Катедрата по „Фармакогнозия” във Фармацевтичен факултет.

41.  АС  утвърждава  предложението  на  Факултет  по  дентална  медицина  за
заплащане на преподавателите и ординаторите, участващи в стажантско англоезично
обучение / Държавен стаж – 6 м. / 

42.  Академичният  съвет  утвърждава  актуализирана  „Програма  за  кандидат-
студентския изпит по биология“ за специалностите Медицина, Дентална медицина и
Фармация за уч. 2017/ 2018 г.

43. Медицински университет – София възстановява самостоятелно участието
си в „Център по компетентност за здравни анализи“ с координатор акад.проф.д-р
Ваньо Иванов Митев, дм, дбн.

РЕКТОР:
     ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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