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

СОФИЯ ОТ 25.01.2018 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.  АС приема положителното Становище на Контролния съвет при МУ- София по
законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София.

2. АС приема годишния отчет за дейността на Контролния съвет при МУ- София за
периода м. ноември 2016 г. до 31.12.2017 г.

3. АС  приема  следното  становище  дадено  от  КС  при  МУ-  София:  Направените
финансови  разходи  отразени  в  уточнения  план  на   бюджет  и  Отчета  на  Медицински
университет  –  София  за  2017  г.  са  целесъобразни   и  законосъобразни  и съответстват  на
финансовия план.

4. АС приема Уточнения план на бюджет  на Медицински университет- София към
31.12. 2017 г. както следва:

Приходи: 57 548 977 лв.
Разходи:            92 784 307 лв.
Субсидия: 35 772 438 лв.
Наличност- 01.01.2017 г. 90 125 452 лв.
Наличност- 31.12.2017 г. 91 234 750 лв.

5. АС приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на Медицински университет-
София към 31.12. 2017 г. както следва:

    Приходи: 55 713 569 лв.
    Разходи: 66 090 057 лв.
    Субсидия:             35 772 438 лв. 
 / в т. ч.  21 430 593  лв.– получени  средства, начислени осигуровки и данъци по 
§ 69- 14 433 058 лв. и за връщане на МОН  по § 89-03-  91 211 лв.

    Наличност- 01.01.2017 г. 90 125 474 лв.
    Наличност- 31.12.2017 г.            115 797 210 лв. 
    Получени трансфери от   
    МЗ- специализанти,

                МОН, НФНИ, ОПЧР  1 384 142 лв.

6. АС приема следното становище дадено от КС при МУ- София: Контролният съвет 
дава положително становище за самостоятелния бюджет на Медицински университет -София
за 2018 г. Предвидените в него финансови разходи са, целесъобразни и законосъобразни.

7. АС приема самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2018 г.
както следва:

- собствени приходи – 56 496 863 лв.
- субсидия – по чл.91 от ЗВО –  34 252 300  лв.
- преходен остатък от 2017 г. – 115 797 210  лв.,  

в т.ч.:    540658 лв.  и преходен остатък от международни  
              програми –   467 658 лв.

- планиран остатък в края на 2018 г. –  95 372 793 лв.
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- разходи за 2018 г. – 111 173 680 лв.       
в т. ч. бюджет на Студентски съвет за 2018 г. -              210 315,33 лв.   

/   115 000 лв.   от собствени приходи  и   95315,33 лв. остатък от 2017 г. /
и лимит за представителни разходи на Ректора за 2018 г. –  15 000 лв.

8. АС приема собствените бюджети  на основните звена на  МУ -София за 2018 г. по
приходи, разходи, субсидия и остатък в края на бюджетната 2018 г. 

Собствените бюджети за 2018 г. на основните звена в състава на МУ – София, са
както следва:

    Дейност 341       Дейност”Наука”
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи 45 699 066
в т.ч.:
1. Собствени приходи

33 806 688

2. Субсидия 11 892 378
3. Наличност в началото на годината 46 504 516
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 46 469 974 1 789 275
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 39 059 033

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
І. Всичко приходи 15 879 733
в т.ч.:
1. Собствени приходи

10 380 000

2. Субсидия 5 499 733
3. Наличност в началото на годината 5 499 491
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 15 265 331 72 388
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 4 413 919

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи 8 339 874
в т.ч.:
1. Собствени приходи

4 532 090

2. Субсидия 3 807 784
3. Наличност в началото на годината 9 045 179
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 9 986 609 138 537
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 6 515 428

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
І. Всичко приходи 6 185 110
в т.ч.:
1. Собствени приходи

1 560 000

2. Субсидия 4 625 110
3. Наличност в началото на годината 1 107 165
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 6 368 611
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 695 448

Ц Е О Ф В С 
І. Всичко приходи 1 212 887
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в т.ч.:
1. Собствени приходи

500 000

2. Субсидия 712 887
3. Наличност в началото на годината 1 154 416
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 2 250 521
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 16 901

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ
І. Всичко приходи 1 999 284
в т.ч.:
1. Собствени приходи

840 480

2. Субсидия 1 158 804
3. Наличност в началото на годината 550 479
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 2 374 430
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 52 378

ФИЛИАЛ - ВРАЦА
І. Всичко приходи 1 238 342
в т.ч.:
1. Собствени приходи

302 000

2. Субсидия 936 342
3. Наличност в началото на годината 116 217
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 1 305 836
ІІІ. Планиран остатък в края на годината 0

9. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния
бюджет за  присъщата на  държавните висши училища научна дейност и издаване на научни
трудове през 2018 г., в размер на 867 498 лева, приет с Протокол № 451/18.01.2018 г. на Съвета
по медицинска наука, от които:

- отчисление  от  субсидията  за  2018 г.  –  10%  за  разходи  "Текущо  финансиране  и
подпомагане"  по  чл.  9,  ал.  1  от  Наредба  за  условията  и  реда  за  оценката,  планирането,
разпределението  и  разходването  на  средствата  от  държавния  бюджет  за  финансиране  на
присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН
(обн. ДВ. бр.73/16.09.2016 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.) за покриване на разходи за
съфинансиране на международни проекти и програми и по оперативни програми, в размер на 

86 750,00 лева;

- за издаване на научни трудове и др. - в размер на 5 000 лева.

10. АС приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за научна
дейност през 2018 г., в размер на 100 000 лева.

11. АС приема бюджета на КЕНИМУС през  2018 г.,  за  обезпечаване дейността  на
комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 32 240 лева.

12.  Одобрява  избора  на Д-р  Марта  Григорова  Михайлова,  дб  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 „Генетика” в катедра по Медицинска генетика.

  13. Одобрява избора  на Д-р  Манол  Анастасов  Калниев,  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
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специалност „Ортопедия и травматология” в катедра по ортопедия и травматология на база
УМБАЛ „Света Анна“.

 14. Одобрява  избора  на Владислав  Владимиров  Лазаров,  дб  за  заемане  на
академичната длъжност  „главен асистент” в област на висшето образование 4. „Природни
науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3„Биологически науки”
и научната специалност „Биология” в катедра по биология.

15. Одобрява избора на Д-р Румяна Иванова Батова  за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Анестезиология  и
интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база СБАЛАГ
”Майчин дом”;

16. Одобрява избора на Д-р Селвер Али Кълчко- Вейсал за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Анестезиология  и
интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база СБАЛАГ
”Майчин дом”;

17.  Одобрява избора на Д-р Мая Тодорова Младенова  за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Анестезиология  и
интензивно лечение” в  Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ
”Царица Йоанна-ИСУЛ”;

18.  Одобрява избора на Д-р Нино Томов Чаушев, 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  „Неврология”  в
Катедра по неврология на база УМБАЛНП ”Свети Наум”;

19. Одобрява избора на Д-р Катя Атанасова Темелкова 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”.

 20. Одобрява избора на Д-р Стефан Бойков Рангелов  за заемане на академичната
длъжност „асистент” / на 0.5 щатна длъжност / 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“.

 21. Одобрява избора на Д-р Ива Костадинова Танева  за заемане на академичната
длъжност  „асистент”  /  на  0.5  щатна  длъжност  / 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“.

 22. Одобрява избора на  доц. Мариела Светославова Янева – Деливерска, дмн за
заемане на академичната длъжност „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 Катедрата по медицинска етика и право, ФОЗ;.  

23. Одобрява  избора  на  доц.д-р  Стайко  Иванов  Спиридонов,  дм за  заемане  на
академичната длъжност  „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
Катедрата по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.
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24. Одобрява избора на  ас. Стефан Колев Великов, доктор по системи с изкуствен
интелект, 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 оценка на здравните технологии, ФОЗ.

25. Одобрява  избора  на  ас.  Петя  Симеонова  Кантарева,  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  и  фармацията“  за
нуждите на Катедрата по здравни грижи, ФОЗ.

26. Одобрява  избора  на  ас.  Стефка  Миткова  Георгиева,  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  и  фармацията“  за
нуждите на Катедрата по здравни грижи, ФОЗ.

27. Одобрява  избора  на  Д-р  Галинка  Иванова  Павлова,  дм   за  заемане  на
академичната длъжност  „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
Катедрата по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ.

28. Одобрява  избора  на  Роксандра  Димитрова  Памукова,  дм   за  заемане  на
академичната длъжност  „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
Катедрата по превантивна медицина, ФОЗ.

29. Одобрява  избора  на  Савена  Цекова  Борисова за  заемане  на  академичната
длъжност  „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 Катедрата по
оценка на здравните технологии, ФОЗ.

30. Одобрява  избора  на  Д-р  Стаматиос  Прифтис за  заемане  на  академичната
длъжност  „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 Катедрата по
оценка на здравните технологии, ФОЗ.

31.  Одобрява  избора  на  Емилия  Живкова  Георгиева,  дм    за  заемане  на
академичната длъжност  „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
Катедрата по здравни грижи, ФОЗ.

32. Одобрява избора на  Иво Анастасов Димитров, дм за заемане на академичната
длъжност  „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 Катедрата по
медицинска етика и право, ФОЗ.

33. Одобрява  избора  на  д-р  Николай  Атанасов  Гешев за  „преподавател“ по
практика по дисциплината „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Катедрата по здравни
грижи, ФОЗ.

34. Разрешава обявяването на следните конкурси за асистенти и хабилитирани лица в
МУ- София:
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34.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
1. За клиничен център по белодробни болести – един доцент  и четирима асистенти на

база МБАЛББ „Света София“;
2. За катедра по физикална медицина и рехабилитация – един асистент;
3. За катедра по офталмология –  трима доценти и двама главни асистенти на база

УМБАЛ „Александровска“;
4. За катедра по фармакология и токсикология – един асистент;
5. За катедра по медицинска микробиология – двама главни асистенти;
6. За  катедра по клинична фармакология и  терапия –  един професор и един главен

асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“;
7. За катедра по акушерство и гинекология – двама асистенти;
8. За катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина-  трима

асистенти;
9. За катедра по хигиена, медицинска екология и хранене – двама асистенти.

34.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
Конкурс  за  едно  място  за „Главен  асистент“  в  област  на  висше  образование  7.

„Здравеопазване  и  спорт”,  професионално  направление  7.2.Дентална  медицина  и  научна
специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по Консервативно
зъболечение.

34.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
1.За нуждите на катедрата по здравни грижи на ФОЗ:
-  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  Катедрата  по
здравни грижи;

- Две места за „асистент” в област на висше образование 7.„Здравеопазване и спорт”,
професионално  направление  7.1.  Медицина   и  научна  специалност  „Акушерство  и
гинекология” за нуждите на катедрата по здравни грижи. 

-  Едно  място  за  „преподавател”  –  лекар  със  специалност  Вътрешни  болести
/Кардиология/, работещ в клиника или отделение на Университетска болница или база за
практическо  обучение  на  студентите  от  ФОЗ   по  практика  в  специалност  „Лекарски
асистент” за нуждите на катедрата по здравни грижи;

2. За нуждите на Катедра „Здравни грижи” във Филиал „Проф.д-р Иван 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  катедрата  по
здравни грижи във Филиал „Проф.д-р Иван Митев”- Враца;

- Две места 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  катедрата  по
здравни грижи във Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца, за преподаването в специалност
„медицинска сестра”;

-  Едно място на 0,25 длъжност  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 катедрата по здравни грижи във Филиал  „Проф.д-р Иван Митев” -  Враца,  за
преподаването в специалност „акушерка”;
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-  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  катедрата  по
здравни грижи във Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца, за преподаването в специалност
„лекарски асистент”;

-  Едно място на 0,5 длъжност за „преподавател” по практика за преподаването в
специалност  „лекарски асистент” за нуждите на катедрата по здравни грижи във Филиал
„Проф.д-р Иван Митев”- Враца.

Конкурсите да се проведат чрез ФОЗ за нуждите на катедрата по здравни грижи във
Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца.

3. За нуждите на Катедра „Клинични и медико-биологични науки” във Филиал
„Проф.д-р Иван Митев” - Враца 
-  Едно  място  на  0,25  длъжност за „доцент” в  област  на  висше  образование  7.

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. Медицина  и научна специалност
„Вътрешни болести” за нуждите на катедрата по клинични и медико-биологични науки.

-  Едно  място  на  0,25  длъжност за „асистент” в  област  на  висше  образование  7.
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. Медицина  и научна специалност
„Акушерство и гинекология” за нуждите на катедрата по клинични и медико-биологични
науки.

-  Едно  място  на  0,25  длъжност за „асистент” в  област  на  висше  образование  7.
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. Медицина  и научна специалност
„Неврология” за нуждите на катедрата по клинични и медико-биологични науки.

Конкурсите да се проведат чрез Медицински факултет на МУ-София за нуждите
на  катедрата по клинични и медико-биологични науки във Филиал  „Проф.д-р Иван
Митев” - Враца.

4. За нуждите на МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София
-  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 по
„Социално и здравно законодателство” в МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София.

35.  АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване на пенсионна възраст, считано от 28.04.2018 г. на Доц. д-р Светлана Атанасова
Велизарова,  дм,  Клиничен  център  по  белодробни  болести,  МФ  /  за   първи  път  /,  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.

36. АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване на пенсионна възраст, считано от  09.04. 2018 г.  на Доц. д-р Тодор Симеонов
Широв, дм, Катедра по УНГ болести, МФ / за  втори път / на основание   чл.119 от  Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.

37. АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване  на  пенсионна  възраст, считано  от  26.05.2018  г. на Доц.  д-р  Мария  Колева
Тодорова-Богданова,  дм, Катедра по патофизиология, МФ  /  за  втори път /  на основание
чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.

38.  АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване на пенсионна възраст, считано от 20.05.2018 г. на Проф. д-р Борислав Георгиев
Владимиров, дм, Клиничен център по гастроентерология, МФ / за  втори път / на основание
чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.

39. АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване на пенсионна възраст, считано от 15.04.2018 г. на Проф.д-р Златица Георгиева
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Петрова,  дм,  ФОЗ /  за   трети  път  /  на  основание    чл.119  от   Кодекса  на  труда  чрез
подписване на допълнително споразумение.

40. АС  предлага  да  се удължи  трудовият  договор  за  срок  от  една  година след
навършване  на  пенсионна  възраст, считано  от  13.07.2018  г.  на Проф.д-р  Генчо  Динев
Генчев, дм, ФОЗ / за  първи път /, 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.

41. АС утвърждава актуализираните Общи вътрешни правила за работната заплата 
/  ОВПРЗ  /  във  връзка  с  въвеждане  на  заплащане  чрез  бонусиране  на  преподавателите  в
Медицински факултет за проведеното студентско обучение, в съответствие с новия КТД в
сила от 01.01.2018 г.

42. АС  утвърждава „Справочник за прием на студенти в Медицински университет -
София за уч. 2018/ 2019 г. ” със следните промени:

42.1. Изменя се т. 21.2. в „Справочника за прием на студенти в МУ- София за учебната
2018/ 2019 г.“  в смисъл: Кандидат-студенти с анулирани писмени работи не се допускат
до участие в класиране!

42.2. За  специалността  Масажист  /  с  увредено зрение  /  се  приемат  само  лица с
увредено  зрение,  удостоверено  със  съответната  медицинска  документация  /  Решение  на
ТЕЛК /.

43. Утвърждава следните такси за подаване на документи за предварителните изпити:
За един изпит –  70 лв.
За два изпита – 100 лв.
44. АС допълва  „Правилника за подготовка и провеждане  на уч. 2018/ 2019 г.“ както

следва:
В Раздел IX  / Условия и ред за приемане и прехвърляне на студенти:
-  Т.  3.3  да  се  допълва  със  следния  текст:  Резултатите  от  писмените  работи  са

окончателни и не подлежат на преоценка.
-  Да се добави нова т. 3.6 в смисъл: Кандидатите, чужди граждани, които се обучават

в ЦЕОФВС в подготвителна учебна година, полагат изпити по английски език, биология и
химия  на  английски  език  и  получават  Свидетелство  за  завършен  подготвителен  курс.  С
оценките  от Свидетелството участват в класирането за желаната специалност / Медицина,
Дентална медицина или Фармация / като подават документите си в Ректората на МУ- София
в определения срок. При желание от тяхна страна / недостатъчен бал / могат да заявят отново
участие в приемните изпити на определената в правилата дата, като участват в класирането с
по- високия състезателен бал.

- нова  т. 3.7. в смисъл: Изпитите на английски език, които се провеждат в ЦЕОФВС
при   завършването  на  подготвителната  учебна  година  да  бъдат  еквивалентни  на
провежданите  през  лятото  приемни  изпити  по  английски  език,  биология  и  химия  на
английски език и съобразени с публикуваните тестове в Учебното помагало за подготовка за
учебната 2018/ 2019 г.

- Към раздел XVІ „Нормативи за учебната заетост на преподавателите в МУ-София за
една учебна година“ т.16 да се допълни:

- нова т. 16.1.5.  Часовете от изпити на преподавателите от катедрите / КЦ на МФ се
формират с брой изпитани студенти, увеличен с 10 %-прогнозен брой за поправителна сесия.

-  нова  т.16.1.6.  Семестриалните  изпитни  комисии  са  в  състав  не  повече  от  2
хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.

45. АС утвърждава следния   График за провеждане на изпитите с чужди граждани за
учебната 2018/2019 г.:
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I. Прием на документи на чужди граждани от ЕС и ЕИП: 
от 16.07.2018 г. до 06.09.2018 г.  
II. Провеждане подготвителни курсове  по биология и химия от преподаватели на

МФ и ФФ по биология и химия / на английски език / с цел уеднаквяване на знанията по
биология и химия на кандидатите от различните страни.

1. От 20.08.2018 г. до 24.08.2018 г.
      Конкурсен изпит по английски език, биология и химия- 25.08.2018 г. / събота /
2. От 03.09.2018 г. до 07.09.2018 г.

Конкурсен изпит по английски език, биология и химия- 08.09.2018 г. / събота /
III. Прием на документи на чужди граждани от трети страни: 
от 04.06.2018 г. до 28.09.2018 г.
Допълнителен конкурсен изпит само за кандидати, които са получили виза тип D и

са пристигнали в страната до 28.09.2018 г. – на 06.10.2018 г. / събота /.

Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година на английски
език или на български език според желанието им.

46.  АС утвърждава следните такси за  административни услуги за  прием на  чужди
граждани:

46.1. Такса за подаване на документи от чужди граждани – 70 лв. Таксата се внася в
касата на МУ- Ректорат.

46.2. Такса  за  подготвителен  курс  по  биология  и  химия  на  английски  език  с  цел
уеднаквяване на знанията по биология и химия на кандидатите от различните страни
 по 300 лв. на предмет . Общо 600 лв.  Таксата се внася в касата на МУ- Ректорат.

46.3. Заплащане  на  преподавателите,  които  провеждат  занятията-  съгласно
Правилника за подготовка и провеждане на уч.2017/2018 г.:

- 70 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирано лице. 

- 45 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирано лице.
46.4. Такса за конкурсния изпит по английски език, биология и химия –  400 лева.

Таксата се внася в касата на ЦЕОФВС..
      Писмените работи се проверяват и оценяват от комисия от двама преподаватели на

ЦЕОФВС.
46.5. Заплащане на преподавателите, които проверяват писмените работи -  по 15 лв.

на изпитан кандидат- студент на всеки член от комисията.
47. Ректорът на МУ- София няма да подписва договори с фирми за набиране на

студенти за уч. 2018/ 2019 г. !
48.  АС утвърждава предложенията на факултетите за прием на български студенти

докторанти както следва:
    48.1 Прием на студенти за уч. 2018/2019  г.

7.1. Медицина 180 д. и 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г. 
7.2 Дентална Медицина 120 д. и  4 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.3 Фармация 120 д. и  4 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.4 Обществено здраве :
Специалност „Обществено здраве и Здравен мениджмънт“: 
ОКС Бакалавър: 

- 20 д. редовно обучение   и  5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.  
- 40 д. задочно обучение

ОКС Магистър / след бакалавър /– 150 д.  задочно обучение 
Специалност „Управление на здравните грижи“:     
ОКС Бакалавър-
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- 20 д. редовно обучение  и  5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
- 40 д. задочно обучение

ОКС Магистър /след бакалавър / – 60 д. задочно обучение и 
- 5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.

Специалност Кинезитерапия 
ОКС Бакалавър – 30 д. редовно обучение и  5 д. по ПМС №103/ 93г. и ПМС № 228/ 97 г.
7.5 „Здравни грижи”: ОКС Бакалавър:
Във Факултет по Обществено здраве:
Медицинска сестра – 100 д.   и   5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Акушерка -  30 д.  и   5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Лекарски асистент -  20 д.    и   5 д. съгласно ПМС №103/ 93 г. и ПМС № 228/ 97 г.
Във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:
Медицинска сестра – 55 д
Акушерка - 15 д.
Трудотерапия- 15 д.
Лекарски асистент - 30 д.    
ОКС Магистър /след бакалавър / по направление  „Здравни грижи”– 15 д. задочно за
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“  – Враца.
7.5 „Здравни грижи”: ОКС Професионален бакалавър
 Медицински лаборант 45 д.
 Рентгенов лаборант 40 д.
 Зъботехник 45 д.
 Рехабилитатор 40 д.
 Помощник фармацевт 40 д.
 Инспектор по обществено здраве 20 д.
 Масажист /  с увредено зрение /    5 д.
 Медицинска козметика  26 д.
Всичко за МУ- София 1321 д. От тях 1016 д. редовно и 305 д. задочно обучение.

48.2. Прием на докторанти за уч. 2018/2019  г.:
1. Общ брой докторантури –    88 бр.
- редовна форма на обучение –   58 бр.
- задочна форма на обучение -    30 бр.

2.Разпределение по факултети:
Медицински факултет: Общ брой – 50 бр. 
От тях  редовни – 42 бр, задочни -    8 бр.

Факултет по дентална медицина : Общ брой – 5 бр.
От тях  редовни – 2  бр, задочни -3  бр.

Фармацевтичен факултет: Общ брой – 11 бр.
От тях  редовни – 9 бр, задочни - 2 бр.

Факултет по обществено здраве: Общ брой – 22 бр.
От тях  редовни – 5 бр, задочни -17 бр.
49. АС  приема  Доклад-самооценка  за  стартиране  на  процедура  към  НАОА  за

програмна  акредитация  на  докторска  програма  ОРТОДОНТИЯ  от   професионално
направление 7.2.  Дентална медицина, в област на висше образование 7.  Здравеопазване и
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спорт,  за  нуждите  на  катедра  ,,Ортодонтия“  на  Факултета  по  дентална  медицина  –
акредитация с обучение на български и английски език.

50. АС  приема Доклад-самооценка  за стартиране  на процедура  към  НАОА  за
програмна  акредитация  на  докторската  програма ХРАНЕНЕ  И  ДИЕТЕТИКА  от
професионално направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7.Здравеопазване
и  спорт,  за  нуждите  на  Катедрата  по  клинична  фармакология  и  терапия  на  Медицински
факултет при МУ – София, с клинична база – Клиниката по ендокринология и болести на
обмяната за лечение на метаболитни нарушения (КЕБОЛМН) при УМБАЛ ,,Царица Йоанн-
ИСУЛ“ – акредитация с обучение на български и английски език. 
 51. АС приема Доклад- самооценка за изпълнение на препоръките при програмната
акредитация  по  професионално  направление  7.5  Здравни  грижи  за  ОКС  „Бакалавър”  по
специалност „Трудотерапия“ и ОКС „Магистър” по специалност „Трудотерапия“ във Филиал
„  Проф.д-р  Ив.  Митев”-  Враца  при  МУ-  София,  съгласно  процедурата  за  след
акредитационно наблюдение и контрол.

52. Въз  основа  на  предложението  на  ръководството  на  МК  „Й.  Филаретова”,
подкрепено  от  ФОЗ,  АС реши:  В  сравнителната  таблица  на  количествените  критерии  на
ЗРАСРБ – Приложение 4, да бъде добавена Забележка 1а „Цитатите следва да са в списания,
патенти и дисертации” за ФОЗ, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев”- Враца, МК „Й. Филаретова”-
София и ЦЕОФВС.

53. АС утвърждава:
53.1. Актуализирани учебни планове на специалностите  „Здравословно и диетично

хранене“  и „Медицинска козметика“, ОКС „магистър“  в професионално направление 
7.5 Здравни грижи / нерегулирани професии/, редовна форма на обучение във  Факултета по
обществено здраве, при МУ-София].

53.2. Актуализирани учебни планове на специалностите  „Здравословно и диетично
хранене“  и „Медицинска козметика“, ОКС „магистър“  в професионално направление 
7.5  Здравни  грижи  /  нерегулирани  професии/,  задочна  форма  на  обучение  във   Филиал
„Проф.д-р Иван Митев“  - Враца, при МУ-София.

53.3.  Актуализирани  учебни  програми  на  специалностите  „Медицинска  сестра”  и
„Акушерка”, ОКС „бакалавър” в професионално направление 7.5Здравни грижи /регулирани
професии/, редовна форма на обучение във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“  - Враца, при
МУ-София.

54. АС разрешава провеждането на предварителни кандидат – студентски изпити както
следва:

Във ФОЗ:
- Писмен  изпит  по  „Биология“   за  специалностите  „Лекарски  асистент“   и

„Кинезитерапия“   на  дата  10.03.2018  г. /  прием  на  документи  от  19.02.2018  г.  до
08.03.2018 г./ в рамките на държавната поръчка.

- Писмен  изпит  по  „Етика  и  право“   за  специалностите  „Медицинска  сестра“   и
„Акушерка“  на 24.03.2018 г.  / прием на документи от 19.02.2018 г. до 21.03.2018 г./ в
рамките на държавната поръчка.

 Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца:
- Писмен  изпит  по  „Етика  и  право“   за  специалностите  „Медицинска  сестра“   и

„Акушерка“  на 11.04.2018 г.  / прием на документи от 05.02.2018 г. до 05.04.2018 г./ в
рамките на държавната поръчка.

55. 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
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университет-София,  както  и  по  предложение   на  ръководители  на  катедри и решение  на
Декански съвет на Медицински факултет от 17.01.2018 г. и разрешава на следните асистенти
да преминат на постоянен трудов договор:

1.  Д-р Михаела Сашова Димитрова-Младенова, дм,  Катедра по педиатрия, защитила
дисертация през 2017 г.;

2.  Д-р Маргарита Върбанова Ганева, дм, Катедра по педиатрия, защитила дисертация
през 2017 г.;

3.  Д-р  Надежда  Милчева  Желева,  дм,  Катедра  по  вътрешни  болести,  защитила
дисертация през 2016 г.

56. АС приема  предложението на ФС на ФДМ 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 ръководителя на Катедра „Орална и лицево-
челюстна хирургия“  и разрешава на следните асистенти да преминат на постоянен трудов
договор:

1. Д-р Зорница Господинова Михайлова, защитира на 18.12.2017 г.
2. Д-р Евгений Алексиев Петков- защитил на 15.01.2018  г.

В началото на заседанието, преди разглеждането на дневния ред, ректорът проф.д-р
Виктор Златков представи информация пред членовете на Академичния съвет за проведена
акция от специализираната прокуратура на територията на Ректората, Медицински факултет,
Факултет по дентална медицина и Фармацевтичен факултет на МУ- София. Към момента на
провеждане на заседанието / 13.30 часа / към Ръководството на МУ- София не е постъпило
изявление от страна на разследващите органи. При наличие на официална информация към
Университета, членовете на АС ще бъдат своевременно уведомени за нея.

 

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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	в т.ч.:
	в т.ч.:
	в т.ч.:
	в т.ч.:
	в т.ч.:
	в т.ч.:
	в т.ч.:
	9. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност и издаване на научни трудове през 2018 г., в размер на 867 498 лева, приет с Протокол № 451/18.01.2018 г. на Съвета по медицинска наука, от които:
	отчисление от субсидията за 2018 г. – 10% за разходи "Текущо финансиране и подпомагане" по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН (обн. ДВ. бр.73/16.09.2016 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.) за покриване на разходи за съфинансиране на международни проекти и програми и по оперативни програми, в размер на
	86 750,00 лева;
	за издаване на научни трудове и др. - в размер на 5 000 лева.
	10. АС приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за научна дейност през 2018 г., в размер на 100 000 лева.
	11. АС приема бюджета на КЕНИМУС през 2018 г., за обезпечаване дейността на комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 32 240 лева.
	12. Одобрява избора на Д-р Марта Григорова Михайлова, дб 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 „Генетика” в катедра по Медицинска генетика.

