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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я    

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ от 23.10.2018 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема за сведение и одобрява Отчета за проведената Кандидат- студентска 

кампания 2018/ 2019 г. в Медицински университет - София. 

 2. Приема за сведение представената информация  за избора на  ново ръководство и 

отчета за извършената дейност през 2018 г. от АСМБ. 

 3. Разрешава ползването на един неучебен ден / 02.11.2018 г./  за всички студенти и 

преподаватели на МУ- София, във връзка Деня на народните будители- 01 ноември. 

 4. Разрешава да се изплатят  еднократни възнаграждения както следва: 

 4.1. Еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01 ноември - Ден 

на народните будители и чл.19, Раздел I, ал. (2) от ОВПРЗ на МУ- София от 25.01.2018 г. –  

по 400 лв. за всички служители в МУ- София на основен трудов договор, а за клиничните 

преподаватели на 0.25 длъжност от МФ, които са на допълнителен трудов договор с Ректора- 

по 200 лв. 
 4.2. Еднократна „Коледна добавка“ в размер на 50 % от БРЗ на всички служители на 

основен трудов договор , съобразно възприетите критерии за плащане в съответствие с чл. 

19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София. 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 50 % от БРЗ на преподавателите, съобразно 

възприетите критерии за плащане. 

 4.3. Недостигът на ФРЗ за Коледна добавка в ЦМБ и Китен да бъде покрит за сметка 

на резерва от бюджетна субсидия.  

 5. Одобрява избора на Доц. д-р Е. Гачев, дм за заемане на академичната длъжност 

„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Клинична 

фармакология и терапия” в Катедра по клинична фармакология и терапия на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 6. Одобрява избора на Гл. ас. д-р Ал. Оскар, 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 „Офталмология” в 

Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 7. Одобрява избора на.Гл. ас. д-р С. Сираков, 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 „Образна диагностика” 

в Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

 8. Одобрява избора на Д-р Н. Янева, 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 СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“; 

 9. Одобрява избора на Ас. В. Хаджинешева, 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 „Медицинска биология (Биология на човека)” в Катедра по биология. 

 10. Одобрява избора на Ас. д-р Я. Коларска, дм за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 
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професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология” в 

Клиничен център по нефрология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 11. Одобрява избора на Д-р М.Младенова, 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 „Нефрология” в 

Клиничен център по нефрология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 12. Одобрява избора на Д-р Я. Здравков, 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 „Офталмология ” в 

Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 13. Одобрява избора на Ас. д-р Г. Марков, 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 „Офталмология ” в 

Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“. 

 14. Одобрява избора на Ас. д-р О.Младенов, 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 „Офталмология ” в 

Катедра по офталмология на база УМБАЛ „Александровска“. 

  15. Одобрява избора на Д-р Р. Йорданова за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Инфекциозни болести” в Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. 

Иван Киров“. 

 16. Одобрява избора на Д-р М. Попов за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Инфекциозни болести” в Катедра по 

инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. 

Иван Киров“. 

 17. Одобрява избора на Д-р Д. Бакалов за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология” в Катедра по 

патофизиология. 

 18. Одобрява избора на Д-р Б. Терзиева 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” за нуждите на Катедра 

по клинични и медико-биологични науки на база Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца. 

 19. Одобрява избора на д-р Д. Раллис 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 за 

нуждите на катедрата по „Протетична дентална медицина“ при ФДМ. 

 20. Одобрява избора на д-р Хр. Галева 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 за 

нуждите на катедрата по „Протетична дентална медицина“ при ФДМ. 

21. Одобрява избора на доц.д-р Ж. Николова, дмн за заемане на академична 

длъжност „професор” област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена / вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна и др./” в Катедрата по превантивна медицина . 

22. Одобрява избора на гл.ас.д-р Н. Христов, дм за заемане на академична длъжност 

„доцент” 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 социална 

медицина на ФОЗ. 

23. Одобрява избора на доц.д-р Т. Черкезов, дм за заемане на академична длъжност 

„професор” по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в Катедрата по 

здравна политика и мениджмънт . 

24. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- 

София както следва: 

 24.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ : 

 - за Катедрата по фармакология и токсикология – един главен асистент и двама 

асистенти; 

 - за Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един доцент, един главен 

асистент и един асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, двама  асистенти на 

база СБАЛАГ „Майчин дом“, един асистент на база УМБАЛ „Св.Анна“, един асистент на 

база СБАЛББ „Св.София“, един доцент и един асистент на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - за Клиничен център по ендокринология и геронтология - един доцент по 

ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“; 

 - за Клиничен център по алергология - трима асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - за Катедрата по офталмология - двама професори на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - за Клиничен център по белодробни болести-  един асистент, двама главни 

асистенти и един доцент на база СБАЛББ „Св.София“; 

 - за Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене - един главен асистент; 

 - за Клиничен център по гастроентерология - трима професори на база УМБАЛ 

„Царица Йоанна – ИСУЛ“; 

 - За Катедрата по физикална медицина  и рехабилитация - един асистент на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

 - за Катедрата по психиатрия и медицинска психология - един доцент по психиатрия 

на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - за Катедра по неврология - двама асистенти на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - за Катедра по АГ - трима асистенти на база  СБАЛАГ „Майчин дом“; 

 - за Катедра по обща и оперативна хирургия – един главен асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - за Катедрата по неврохирургия - двама асистенти, двама доценти и един професор   

на база УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“; 

 - за Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология - 

един професор и седем асистенти на  база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; 

 - за Катедра по педиатрия – един главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“. 

 -за Катедра по медицинска химия и биохимия – един професор за сектор 

„Медицинска биохимия“; 

 - за Катедра по ортопедия и травматология – един асистент за база УМБАЛ „Св. 

Анна“ и един главен асистент за база УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“. 

 

 24.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - две места за  „Главен асистент“ област на висшето образование 7. „Здравеопазване 

и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 

„Дентална орална и лицево- челюстна хирургия“  за нуждите на Катедрата по „Орална и 

лицево-челюстна хирургия“. 
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 - три места  за „асистент“ ( на 0.5 щатна длъжност) област на висшето образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. Дентална медицина за 

нуждите на Катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“. 

 

 24.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 - три места  за „главен 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 здравна политика и мениджмънт. 
  - две места  за „главен 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 превантивна медицина. 

 - едно място за „главен 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 медицинска етика и право. 

 - едно място  за „главен 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. 

 - едно място за „главен 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 в специалност „Зъботехника” в  МК „Йорданка Филаретова”, при МУ-София. 

 25. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Р. Кабакчиева от ФДМ  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 М. Рашкова от ФДМ , 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. 

27. АС утвърждава постъпило предложение от Проф.д-р Н. Данчев до МЗ за избор 

на национални консултанти по следните фармацевтични специалности: 

Лечебни растения и фитофармацевтични  

продукти -    проф. И. Йонкова, дфн 

Организация и икономика на фармацевтичното 

производство  -  проф.В. Димитрова, дфн  

Технология на лекарствата  

с биофармация –    проф. Н. Ламбов, дф 

Токсикология и токсикологичен  

Анализ -    проф. В. Цанкова, дф 

Фармакология и  

Фармакотерапия-    проф. д-р Н. Данчев, дм 

28. АС утвърждава постъпило предложение до МЗ за избор на Проф. Н. Младенов, 

дмн - за  национален консултант по Спешна медицина. 

29. АС утвърждава постъпило предложение от Проф.д-р Н. Данчев до МЗ за 

съставяне на втора държавна изпитна комисия по специалността „Фармакология и 

фармакотерапия“ за магистри по фармация в състав: 

Председател:  проф. Н. Данчев, дм 
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Членове:          проф. Г. Момеков, дф 

          доц.    Р. Симеонова, дф 

       Резервен член:  проф. д-р И. Николова, дм 

 30. АС утвърждава постъпили предложения до МЗ за включване в  състава на 

изпитните комисии за провеждане на държавен изпит за специалност както следва: 

- Проф.д-р В. Златков за член  на изпитна комисия по Акушерство и гинекология с 

председател проф.А. Николов. 

- Чл.кор.проф.д-р А. Гудев - за председател на изпитната комисия по Кардиология, 

на която е член. 

- Доц.д-р М. Гойчева – за член на изпитна комисия по Ревматология на мястото на 

доц.Вл. Кадинов /МУ-Варна/, по здравословни причини. 

- Чл.кор.проф.д-р Ч. Славов и доц.В. Владимиров- за членове на изпитните 

комисии по Урология. 

31. АС не приема предложението за включване в състава на изпитна комисия за 

държавен изпит по специалност Кардиология на проф. Пл. Гацов и не го предлага на МЗ. 

32. АС оторизира Ректора да назначи със заповед Постоянно- действаща комисия 

към Ректората на МУ- София, която да разглежда, обобщава и предлага за  обсъждане и 

приемане от АС постъпилите предложения за промени и допълнения към Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

/ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София. 

33. АС приема следните промени и допълнения в /ПУРПНСЗАД / в Медицински 

университет- София: 

 33.1. Преподаватели на МУ-София могат да вземат участие във външни (чужди за 

МУ-София) научни съвети, само след положително решение за това на съответния 

Факултетен съвет. В случай, че конкретното предложение бъде отхвърлено от съответния 

Факултетен съвет, то отрицателното решение подлежи на обжалване пред Академичния 

съвет на МУ-София, който решава въпроса окончателно. 

 33.2.  При участия в конкурси за академично развитие на академичния състав на МУ-

София и при наличие на равен брой точки на кандидатите по съответния критерии, 

предимство ще има кандидатът, който  има повече научни публикации, направени от името 

на МУ-София, считано от 01.01.2019 г. 

 33.3. Да бъде отменен чл. 63 от ПУРПНСЗАДМУС.  

 33.4. Във връзка с §4 от ПМС № 90, да бъде изменен чл. 64, ал. 4 от 

ПУРПНСЗАДМУС  по следния начин: „Отстранен докторант на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и 

т. 3 възстановява 100% получените от него стипендии и извършени други разходи, свързани 

с обучението му, на съответното звено на МУ-София, което ги е платило“.  

 34. АС одобрява предложението за  преобразуване на Клиничните центрове на 

Медицински факултет в катедри, считано от 01.01.2019 г. както следва: 

 Клиничен център по алергология  - в Катедра по алергология 

 Клиничен център по белодробни болести -    в Катедра по белодробни болести      

 Клиничен център по гастроентерология   -  в Катедра по гастроентерология        

 Клиничен център по ендокринология и геронтология-   в Катедра по ендокринология 

и геронтология 

 Клиничен център по нефрология -  в Катедра по  нефрология      

 Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и  

 медицинска онкология  - в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и  

 медицинска онкология 

 Клиничен център по професионални болести  - в Катедра по професионални болести 

   

 34.1. В изпълнение на това решение, Декана на МФ  да  проведе избори за Ръководители  
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на новосъздадените катедри и да се предприемат всички необходими действия по регистрацията 

на катедрите. 

 35. АС разгледа направени предложения за промени в структурата и състава на 

ЦЕОФВС и възлага на Ректора да назначи комисия, която да подготви и предложи за 

утвърждаване на следващо заседание на АС проект за преобразуването му на основание 

нормативната база, считано от 01.01.2019 г. 

 36. АС утвърждава актуализирания „Правилник за устройството и дейността на 

Медицински колеж „Й.Филаретова“ в съответствие с  Правилника за устройството и 

дейността на МУ-София. 

 37. АС приема за сведение информацията и одобрява предприетите действия за 

участие на МУ- София в Научни проекти на МОН. 

 38. АС приема за сведение писмото на пълномощника на „Студиум“ ЕООД  с 

/ вх. № 7468/ 19.10.2018 г. / до Ректора  и АС, заедно с приложеното към него писмо на Зам. 

министъра на МОН / изх. № 1321/ 10.10.2018 г. / . 

 39. АС не възлага на Ректора на МУ- София воденето на преговори с пълномощника 

на италианската фирма „Студиум“ ЕООД във връзка с взетите решения на АС по т. 35 от 

19.07.2018 г. и т. 17 и т. 18 от проведения АС на 18.09.2018 г. 

 40. АС приема предложението на ФС на Медицински факултет и  на основание алинея 

(5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на ръководителите на катедри и 

решения на Деканските съвети на МФ от 19.09.2018 г.  и от 16.10.2018 г. и разрешава да 

преминат на постоянни трудови договори следните асистенти, защитили дисертационен труд 

в срок: 

  - Ас. д-р В. Воденичаров, дм, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, 

защитил дисертационен труд на 27.08.2018 г.; 

 - Ас. д-р М. Христов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, защитил 

дисертационен труд на 22.06.2018 г.; 

 - Ас. д-р М. Николова, дм, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, 

защитила дисертационен труд на 10.09.2018 г. 

 - Ас.д-р С. Станчев, дм, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, защитил 

дисертационен курс на 20.09.2018 г. 

 - Ас.д-р Ив. Трендафилов, дм, Кл. център по нефрология, защитил дисертационен 

труд на 27.09.2017 г. 

 41. АС реши предложенията на Факултетните съвети / респ. на Ръководители на 

катедри и Декански съвети /  за преминаване на постоянни трудови договори на асистенти, 

защитили дисертационен труд в срок и на основание алинея (5) на чл. 112 на 

ПУРПНСЗАДМУС, от следващите заседания на ФС и АС да се приемат с тайно гласуване. 

 42. АС утвърждава предложението на ФС на МФ и разрешава да се отпускат  6500 лв. 

с ДДС  за автоматична стационарна мултимедийна система за онагледяване на учебния 

процес в аулата на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

43. АС приема  за сведение информацията за проведена среща на Съвета на ректорите 

на 12.10.2018 г. 

44. АС утвърждава актуализиран Учебен план на специалност „Инспектор по 

обществено здраве“ на ОКС „Професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. 

Филаретова“ към МУ- София със срок на обучение 3 г., редовна форма за уч. 2018/2019 г., 

съобразно препоръките на НАОА, след проведена програмна акредитация. 

45. АС утвърждава актуализирани квалификационни  характеристики  на 

специалностите от професионално направление  7.5. „Здравни грижи“ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“ към МУ- София“:  
„Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, 
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„Помощник- фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Масажист“ – с увредено 

зрение и „Медицинска козметика“ . 

46. АС утвърждава актуализирани учебен план и учебна програма за специалност 

„Икономика на здравеопазването“. 

47. АС приема предложението на ФОЗ и  присъжда почетното звание Доктор 

Хонорис  Кауза  на  г-жа  Й.  Фандъкова,  кмет  на град София за принос в развитието на 

българското медицинско образование и наука.  

 

 

 

       РЕКТОР: 

       ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


