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

СОФИЯ  от 26.01.2017 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджет  на Медицински университет- София към 
31.12. 2016 г. както следва:

Приходи: 52 506 686 лв.
Разходи:            139 922 483лв.
Субсидия: 36 446 086 лв.
Наличност- 01.01.2016 г. 36 964 586 лв.
Наличност- 31.12.2016 г.   7 584 480 лв.

2.  Приема Отчета на Медицински университет- София към 31.12. 2016 г. както следва:
      Приходи: 50 462 163 лв.
      Разходи: 75 818 761 лв.
    Субсидия:          36 446 086 лв. /в т. ч. 23 241 759 лв.– получени  

средства, начислени осигуровки по § 69-05- 13 699 437 лв. и
за връщане на МОН  по § 89-03- 495 110 лв./

    Наличност- 01.01.2016 г. 77 269 296 лв. /в т. ч. 5 193 919 лв.- депозит/
    Наличност- 31.12.2016 г. 90 125 475 лв. / в т. ч. 5 242 832 лв. – депозит /
    Получени трансфери от   
    МЗ- специализанти,

                МОН, НФНИ, ОПЧР  2 205 258 лв.

3. Контролният съвет на МУ-София дава следното становище: 
   Направените финансови разходи отразени в уточнения план на  бюджет и Отчета на

Медицински  университет  –  София  за  2016  г.  са  целесъобразни   и  законосъобразни  и
съответстват на финансовия план.

4. АС приема самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2017 г.
както следва:

- собствени приходи – 49 733 347  лв.
- субсидия – по чл.91 от ЗВО –  36 887 800  лв.
- преходен остатък от 2016 г. –  90 125 475 лв., 

в т.ч.:   5 242 831,70 лв. /Депозитна сметка/ и  преходен остатък от международни програми –
470 252 лв.                                                             

- планиран остатък в края на 2017  г. –          70 156 448 лв.
- разходи за 2017 г. –        106 652 174 лв.

в т. ч. бюджет на Студентски съвет за 2017 г. -        142 918,25лв. от собствени приходи
        и   50 000 лв. остатък от 2016 г.

и лимит за представителни разходи на Ректора за 2017 г. –          15 000 лв.

5. Контролният  съвет  дава  положително  становище  за  самостоятелния  бюджет  на
Медицински  университет  -София  за  2017  г.  Предвидените  в  него  финансови  разходи  са  ,
целесъобразни и законосъобразни. 
 6. АС приема собствените бюджети  на основните звена на  МУ  -София за 2017 г. по
приходи, разходи, субсидия и остатък в края на бюджетната 2017 г. 

1



Собствените бюджети за 2017 г. на основните звена в състава на МУ – София, са
както следва:

    Дейност 341       Дейност”Наука”
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи 67228834 2232737
в т.ч.:
1. Собствени приходи 28084396 -
2. Субсидия 12693350 -
3. Наличност в началото на годината 26451088 2232737
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 40808190 2232737
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -23684162 -
Заб. Годишният  бюджет  на  МФ  за  2017  г.
включва  увеличение  на  ОРЗ  на
преподавателите,  считано от 01.04.2017 г.  от
собствени приходи средно с 15 % . 
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
І. Всичко приходи 17171096 71308
в т.ч.:
1. Собствени приходи 8530000 -
2. Субсидия 6504732 -
3. Наличност в началото на годината 2136364 71308
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 13865124 71308
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -2335814 -

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
І. Всичко приходи 16665702 251096
в т.ч.:
1. Собствени приходи 5145789 -
2. Субсидия 4034677 -
3. Наличност в началото на годината 7485236 251096
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 9777687 251096
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -6286133 -

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
І. Всичко приходи 7206490 -
в т.ч.:
1. Собствени приходи 1560000 -
2. Субсидия 4571226 -
3. Наличност в началото на годината 1075264 -
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 5997503 -
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -1047278 -

Ц Е О Ф В С 
І. Всичко приходи 1841543 -
в т.ч.:
1. Собствени приходи 200000 -
2. Субсидия 748377 -
3. Наличност в началото на годината 893166 -
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ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 1741566 -
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -57725 -

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ
І. Всичко приходи 2701013 -
в т.ч.:
1. Собствени приходи 840480 -
2. Субсидия 1190802 -
3. Наличност в началото на годината 669731 -
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 2401800 -
ІІІ. Планиран остатък в края на годината -214388 -

ФИЛИАЛ - ВРАЦА
І. Всичко приходи 1238609 -
в т.ч.:
1. Собствени приходи 320000 -
2. Субсидия 880286 -
3. Наличност в началото на годината 38323 -
ІІ. Всичко разходи – по елементи на ЕБК 1205332 -
ІІІ. Планиран остатък в края на годината - -

7. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния 
бюджет за присъщата на висшите училища научна дейност и издаване на учебници и 
научни трудове през 2017 г., в размер на 966 892 лева, приет с Протокол № 426/20.01.2017 г. 
на Съвета по медицинска наука, от които:

7.1. Отчисление от субсидията за 2017 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.), в размер на 96 689
лева, за покриване на разходи за съфинансиране на международни проекти и програми и по
оперативни програми;

    7.2. За издаване на учебници, научни трудове и др. в размер на 5 000 лева.
8. Приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за 

научна дейност през 2017 г., в размер на 100 000 лева.
9. АС приема бюджета на КЕНИМУС през 2017 г.,  за обезпечаване дейността на

комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 33 680 лв.
10.  Одобрява избора на  Силвия Парашкевова Цацова- Савова,   дм 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 Хигиена / вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и др./  за нуждите на  Медицински колеж „Й.
Филаретова“ – София.

11.  Одобрява  избора  на  д-р  Румен  Иванов  Мандиков за  заемане  на  длъжност
„преподавател“ по практика за учебната дисциплина „Реанимация и интензивно лечение“ по
специалност „Лекарски асистент“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.

12.  Одобрява избора на  д-р Александър Димитров Марков за заемане на длъжност
„преподавател“ по практика за учебната дисциплина „Хирургия“ по специалност „Лекарски
асистент“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ.

13.  Одобрява  избора  на  Кристиян  Бисеров  Герасимов за  заемане  на  длъжност
„преподавател“ по практика за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ.
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14. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в 
Медицински университет- София както следва:

14.1.Медицински факултет:
-  За катедрата по спешна медицина – един главен асистент в област на висшето 

образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и 
научна специалност „Кардиология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

- За катедра по ортопедия и травматология – един асистент в област на висшето 
образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и 
научна специалност „Ортопедия и травматология” на база УМБАЛ „Света Анна”.

-  За катедра по фармакология и токсикология – един главен асистент.
- АС прекратява процедурата за един доцент по педиатрия за катедра по педиатрия на

база  клиника  по  детска  онкохематология  към  УМБАЛ  „Царица  Йоанна-ИСУЛ“  поради
допуснато нарушение на сроковете съгл. чл. 130(2) от ПУРПНСЗАДМУС.

-  АС разрешава да се преобяви конкурса за един доцент по педиатрия за катедра по
педиатрия на база клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ .
Конкурсът следва да се обяви в Държавен вестник до края на м. февруари 2017 г.

14.2.Факултет по обществено здраве:
- Едно място за „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  Катедрата  по  трудова
медицина.

- Едно място за „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
преподаването   по  дисциплините  „Кинезитерапия“  и  „Лечебен  масаж“  в  специалностите
„Рехабилитатор“  и  „Масажист  за  лица  с  увредено  зрение“  в  Медицински  колеж  „Й.
Филаретова“- София.

За нуждите на катедрата по медицинска етика и право:
- Едно място за „професор” 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. 

- Две места за „гл. 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.

- Едно място за „асистент” в област на висше образовани 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 икономика на здравеопазването:
- Едно място за „професор” 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. 

- 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.

-  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 здравна политика и мениджмънт:-
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- Едно място за „гл.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 „преподавател” по практика за специалност„ Медицинска сестра”;
- Две места  за „преподавател”  по практика за специалност „Лекарски асистент”.
 За нуждите на Катедрата по превантивна медицина:
- Едно място за „гл.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.
 - 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 медицинска педагогика:
- Четири места  за „гл.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 МК „Йорданка Филаретова”, чрез Катедрата по трудова медицина
на ФОЗ:

- Едно място за „доцент” в област на висше образование  7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално  направление  7.4.  Обществено  здраве  и  научна  специалност  Хигиена  /вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и др./.

За нуждите на Сектор „Физическо възпитание и спорт“ към ЦЕОФВС:
- Едно място за „професор” в област на висше образование  1. Педагогически науки по

професионално  направление  1.3  Педагогика  на  обучението  по…“ и  научна  специалност
„Теория  и  методика  на  физическото  възпитание  и  спортната  тренировка  (  физическо
възпитание, спорт и кинезитерапия) ” за нуждите на Сектор „Физическо възпитание и спорт“
към ЦЕОФВС.

Конкурсът  следва  да  се  обяви  чрез  ФОЗ  във  висше  училище,  акредитирано  по
професионално направление1.3 Педагогика на обучението по… и научна специалност „Теория
и методика на физическото възпитание и спортната тренировка ( физическо възпитание, спорт
и кинезитерапия) ”.

15. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на  Проф.д-р Цонко Тодоров Узунов  от ФДМ,  на основание  чл.119 от  Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.

16. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст на  Проф. д-р Христина Лазарова Попова от ФДМ, на основание чл.119 от  Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
    17.  Утвърждава изготвения  План  за  действие за  изпълнение  на  препоръките  в
Извлечение  от  констативен  протокол,  изготвен  от  комисия  от  Министерството  на
образованието и науката по проверка по Заповед № РД09-1512 от 06.10.2016 г., изменена със
Заповед № РД09-1553 от 12.10.2016 г. и Заповед № РД09-1558 от 12.10.2016 г., извършена в
периода 10-21.10.2016 г. в Медицински университет – София.

18.  Утвърждава  участието  на  Медицински  университет  –  София  в  проектите
„Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и  „Изграждане и развитие на
центрове за компетентност“, одобрява координаторите и утвърждава  финансовата рамка както
следва:

18.1.ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001  „Изграждане и развитие  на Центрове  за
върхови постижения“:

18.1.1. Компонент 3 - “Индустрия за здравословен живот и биотехнологи”, 
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Проект  -  „Медицински,  Фармацевтични и  Биотехнологии за  Здравословен  Живот”  
“MedPharmBio“ с водеща организация МУ- София и координатори по проекта акад. проф.
д-р  Ваньо  Митев,дм,  дбн  и  доц.  Радка  Кънева,  дб.  Очакван  приход  43  %  от  общото
финансиране.

18.1.2. Компонент 3 - “Индустрия за здравословен живот и биотехнологи”, 
Проект  „Изграждане  и  развитие  на  Център  за  върхови  постижения  в  областта  на

персонализация на трансплантациите на органи, тъкани и клетки” с водеща организация СУ
„Св. Кл. Охридски“ и Медицински университет – София – партньор. Координатори по проекта
като партньор - акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн и гл. ас. Николай Ишкитиев, дб, дм.
Очакван приход 25 % от общото финансиране.

18.1.3. Компонент 2. „Информатика и информационни и комуникационни 
технологии“

Проект-„Център  за  върхови  постижения  по  информатика  и  информационни  и
комуникационни  технологии“  с  водеща  организация Институт  по  информационни  и
комуникационни  технологии,  БАН  и  Медицински  университет  –  София  /  Фармацевтичен
факултет  /  –  партньор.  Координатор  на  проекта  като  партньор  -  проф.  Ирини  Атанас
Дойчинова, дхн. Очакван приход 497 420 лв.

18.2. Процедура  BG05M2OP001-1.002  „Изграждане  и  развитие  на  центрове  за
компетентност“:

18.2.1. Компонент  4 - „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“
Проект –„Иновативни, интегративни и подпомагащи технологии за рекреация“ 

с водеща организация МУ- София (участници Катедрите по Медицинска химия и биохимия,
Физиология,  Биология  и  Медицинска  фармакология  и  токсикология)
 и координатор по проекта доц.д-р инж. Валентин Лозанов . Очакван приход 7 645 000 лв.

18.2.2. Компонент 3 – „Индустрия за здравословен живот и биотехнологи”,
Проект-  „БИО-ИНФО  ТЕХНОЛОГИИ  ЗА  ПЛАНИРАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА

ЗДРАВЕТО“  с  водеща  организация  СУ  „Св.  Кл.  Охридски“  и  Медицински  университет  –
София – партньор чрез групи от МФ и координатор по проекта като партньор чл. кор. проф.
Драга Тончева. Очакван приход  25.20 %   или 6 048 000 лв.

18.3.  Съгласно  решение  на  ФС  на  МФ  финансирането  на  проектите,  в  които  МФ
участва,  да  се  осигури от  бюджета на  Медицински факултет до отчитане на  разходите по
проекта, верифицирането им и реимбурсиране от ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“.

18.4. АС изисква Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет да декларира и приеме
поемането  на  разходите  по  проектите,  в  които  участва до  отчитане  на  разходите,
верифицирането им и реимбурсиране от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

19. АС приема Доклад - самооценка по критериите на НАОА за програмна акредитация
на специалност от регулираните професии „Акушерка“  от професионално направление 
7.5.  Здравни  грижи  на  ОКС  Бакалавър,  редовна  форма  на  обучение  при  Факултет  по
обществено здраве. 

20.  АС  утвърждава  адаптиран  учебен  план  и  квалификационна  характеристика на
специалност  от  регулираните  професии  „Акушерка“  на  ОКС  Бакалавър  във  Факултет  по
обществено здраве във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска сестра“ и
„акушерка“ на ОКС „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерски съвет от
2005г.  (обн. ДВ, бр.95/2005 г., Изм. ДВ, бр. 82/2006 г. и бр. 88/2010 г. изм. и доп. ДВ. бр.32 от
22 Април 2016 г.).

21. АС приема Доклад - самооценка по критериите на НАОА за програмна акредитация
на  специалност  от  регулираните  професии  „Медицинска  сестра“  от  професионално
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направление 7.5. Здравни грижи на ОКС Бакалавър, редовна форма на обучение при Факултет
по обществено здраве. 

22.  АС  утвърждава  адаптиран  учебен  план  и  квалификационна  характеристика на
специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“ на ОКС Бакалавър във Факултет
по  обществено  здраве във  връзка  с  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  единните
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска
сестра“ и „акушерка“ на ОКС „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерски
съвет от 2005г.  (обн. ДВ, бр.95/2005 г., Изм. ДВ, бр. 82/2006 г. и бр. 88/2010 г. изм. и доп. ДВ.
бр.32 от 22 Април 2016г.).

23. АС приема  „Доклад- самооценка“ за програмна акредитация на докторска програма
„Физиотерапия,  курортология  и  рехабилитация“ по  професионално  направление
7.1.Медицина,  в  област на  висшето образование 7.  Здравеопазване и  спорт,  за  нуждите на
катедра  Физикална медицина и рехабилитация при Медицински факултет-  акредитация на
български език..  

24. АС приема „Доклад- самооценка“ за програмна акредитация на докторска програма
„Имунопатология и алергология“ по професионално направление 7.1. Медицина, в област
на  висшето  образование  7.  Здравеопазване  и  спорт,  за  нуждите  на  Клиничен  център  по
алергология  на  УМБАЛ  „Александровска“  при  Медицински  факултет  –  акредитация  на
български и на английски език.

25. АС утвърждава „Справочник  за  прием  на  студенти  в  Медицински  университет  -
София за учебната 2017/ 2018 г.

26. АС разрешава  предварителен кандидат- студентски прием във  Филиал „ Проф.д-р
Ив. Митев“– Враца както следва:

- за редовна форма на обучение по специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“,
„Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“ 

- за задочна форма на обучение на ОКС „Магистър“ по специалностите „Трудотерапия“,
„Хранене“ и „“Медицинска козметика“.

27.  АС  избира  следните  хонорувани  преподаватели  за  обучение  по  предклинични
дисциплини в подготвителната учебна година в ЦЕОФВС:

Николай Йорданов Младенов – биология, Николай Стоянов Кръстев – анатомия, Татяна
Костова Аврамова – физиология и Анелия Матева Василева – химия

28. АС реши да се  изпратят писма до МОН и МЗ във връзка с Изменение и допълнение
на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани
нормативи  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент  по  професионални  направления  и
изменението  на  индикаторите  по  рейтинговата  система  на висшите  училища  в  Република
България  с предложение за преразглеждане на  приетите промени в Постановление № 162 на
МС  като  за  специалностите  „Медицина",  „Дентална  медицина"  и  „Фармация",  да  бъде
възстановен коефициента в размера от 9.4, а по възможност да бъде увеличен, поради това, че
обучението по тези специалности е с най-високи разходи и е от жизнено важно значение за
здравето на нацията,  както и   за  преразглеждане на  внесените промени в индикаторите за
оценка на висшите училища.

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.:
	7. АС приема бюджета за разходване на средствата, отпуснати целево от държавния
	бюджет за присъщата на висшите училища научна дейност и издаване на учебници и
	научни трудове през 2017 г., в размер на 966 892 лева, приет с Протокол № 426/20.01.2017 г.
	на Съвета по медицинска наука, от които:
	7.1. Отчисление от субсидията за 2017 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.), в размер на 96 689 лева, за покриване на разходи за съфинансиране на международни проекти и програми и по оперативни програми;
	7.2. За издаване на учебници, научни трудове и др. в размер на 5 000 лева.
	8. Приема бюджета за разходване на собствени приходи на МУ – София за
	научна дейност през 2017 г., в размер на 100 000 лева.
	9. АС приема бюджета на КЕНИМУС през 2017 г., за обезпечаване дейността на комисията от собствени приходи на МУ – София, в размер на 33 680 лв.

