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

СОФИЯ  от 27.03.2018 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.  Одобрява избора на Гл.  ас.  д-р Галина Георгиева Димитрова,  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“;

2. Одобрява  избора  на Гл.  ас.  д-р  Росен  Димитров  Михайлов,  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  „Клинична
лаборатория”  за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“;

3. Одобрява избора на Гл.ас.д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, 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
„Патофизиология” в катедра по патофизиология;

4. Одобрява избора на Д-р Виолета Василева Грудева, 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 „Образна диагностика” в
Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ „Света Екатерина“;

5. Одобрява  избора  на Д-р  Весела  Иванова  Карамишева,  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 „Акушерство
и гинекология” в катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“;

6. Одобрява избора на Д-р Белла Събева Фръндева, 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  „Акушерство  и
гинекология” в Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“;

7. Одобрява избора на Д-р Силвия Емилова Вълчева, 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 „Оториноларингология” в
Катедра по УНГ болести на база УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”;

8. Одобрява  избора  на Д-р  Златка  Георгиева  Желева  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”;

9. Одобрява избора на Д-р Минко Николаев Шейтанов  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 МБАЛББ
”Света София”;

10. Одобрява избора на Д-р Димитър Димитров Монов  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 ”Св.
Иван Рилски”;
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11. Одобрява  избора  на Д-р  Мила  Димитрова  Ковачева-Славова  за  заемане  на
академичната  длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и
спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност
„Гастроентерология”  в   Клиничен  център  по  гастроентерология  на  база  УМБАЛ  ”Царица
Йоанна – ИСУЛ”;

12. Одобрява избора на Д-р Иван Александров Лютаков за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Гастроентерология”  в
Клиничен център по гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”;

13. Одобрява избора  на Д-р Теодора Савова Комитова  за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент”  в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Гастроентерология”  в
Клиничен център по гастроентерология на база УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”;

14. Одобрява  избора  на Д-р  Климентина  Николаева  Герджикова  за  заемане  на
академичната  длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и
спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност
„Гастроентерология”  в   Клиничен  център  по  гастроентерология  на  база  УМБАЛ  ”Царица
Йоанна- ИСУЛ”.

15. Одобрява  избора  на Гл.  ас.  д-р  Манол  Бонев  Соколов,  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  „Обща
хирургия” в катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“;

16. Одобрява  избора  на Д-р  Людмил  Калистратов  Лазаров,  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
„Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  химиотерапия)”  в  катедра  по  фармакология  и
токсикология;

17. Одобрява  избора  на Ас.  д-р Веселина  Тихомирова  Грозева,  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 МБАЛНП „Св.Наум“.

18. Одобрява  избора  на Д-р  Николина  Илкова  Семерджиева,  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 МБАЛНП „Св.Наум“;

19. Одобрява  избора  на Д-р  Ана Вескова  Шопова,  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 МБАЛНП „Св.Наум“.

20. Одобрява избора на д-р Росен Василев Борисов, доктор, за заемане на академичната
длъжност  „главен асистент“ в  област на висше образование 7.  Здравеопазване и спорт,  по
професионално  направление  7.2  Дентална  медицина и  научна  специалност  „Терапевтична
дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Образна и орална диагностика“ на ФДМ.

21. Одобрява  избора  на  д-р  Владимир  Иванов  Богданов,  доктор,  за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт,  по  професионално  направление  7.2  Дентална  медицина и  научна  специалност
„Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Ортодонтия“ на ФДМ.
 22.  Одобрява  избора  на  ас.  Александър  Михайлов  Шкондров,  за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и
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спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакогнозия и
фитохимия“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ при ФФ.

23. Одобрява избора на  ас.  Деница Стефанова Алуани,  за  заемане на  академичната
длъжност  „главен асистент“ в  област на висше образование 7.  Здравеопазване и спорт,  по
професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Токсикология“ за нуждите
на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ.

24. Одобрява избора на ас. Любомир Трифонов Маринов, за заемане на академичната
длъжност  „главен асистент“ в  област на висше образование 7.  Здравеопазване и спорт,  по
професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакология“ за нуждите
на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ.

25.  Одобрява избора на Емилия Георгиева Баракова  за длъжност  „преподавател по
практика“ на 0.5 в специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на Катдрата по кинезитерапия
във ФОЗ;

26. Одобрява  избора  на Явор  Антонов  Маринов  за  длъжност  „преподавател  по
практика“ на 0.5 в специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на Катдрата по кинезитерапия
във ФОЗ;

27. Одобрява избора на  гл.ас.  Ива Ваньова Митева, дм за заемане на академичната
длъжност  „доцент“ в  област  на  висше  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  Катедрата  по  трудова
медицина на ФОЗ;

28. Одобрява  избора  на  Симеон  Николов  Славчев  за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент“ в  област  на  висше  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 на ФОЗ.

29. Разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София 
както следва:

29.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
-  За  катедра  по  дерматология  и  венерология  –  двама  асистенти  и  двама  главни

асистенти на база УМБАЛ „Александровска“.
-  За катедра по патофизиология – 1 асистент;
-  За  катедра  по  спешна  медицина  –  1  асистент  по  офталмология на  база  УМБАЛ

„Царица Йоанна – ИСУЛ“;
-  За  клиничен  център  по  нефрология  –  1  главен  асистент на  база  УМБАЛ

„Александровска“ и 1 главен асистент на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“;
- За катедра по педиатрия- 1 главен асистент и 2 асистенти на база СБАЛДБ 

„Проф.д-р Иван Митев“;
-  За катедра по офталмология – 1 главен асистент на база УМБАЛ „Александровска“;
-  За катедра по биология – 1 главен асистент;
-  За  катедра  по  съдебна  медицина  и  деонтология  –  1  асистент на  база  УМБАЛ

„Александровска“.
29.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Едно място за „асистент“ “ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,

по професионално направление 7.2.  Дентална медицина за нуждите на Катедрата по Детска
дентална медицина при ФДМ.

29.3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:
- Конкурс за 3 места за „Професор“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и

спорт, по професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма „Фармакоикономика
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и фармацевтична регулация“ за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията“
при Фармацевтичен факултет;

- Конкурс за 1 място за „Доцент“  в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма „Фармакоикономика
и фармацевтична регулация“ за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията“
при ФФ;

- Конкурс за 1 място за „Доцент“  в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Аналитична химия“
/ с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност „Анализ на лекарствените
продукти“,  съгласно чл.  126,  ал.2  от ПУРПНСЗАД на МУ- София /  за  нуждите на Катедра
„Химия“ при ФФ;

- Конкурс за 1 място за „Главен асистент“  в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма
„Фармакоикономика  и  фармацевтична  регулация“  за  нуждите  на  Катедра  „Организация  и
икономика на фармацията“ при ФФ;

-. Конкурс за 1 място за „Главен асистент“ в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност
„Фармакология“  (  вкл.  фармакокинетика  и  химиотерапия)  за  нуждите  на  Катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ.

29.4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Едно място за „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по

професионално  направление  7.4.  Обществено  здраве  и  научна  специалност  „Социално
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
здравна политика и мениджмънт на ФОЗ.

- Едно място за „професор“ в област на висше 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 Катедрата по превантивна
медицина на ФОЗ.

- Едно място за „доцент“ в област на висше 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  преподаването  по
„Санитарна  химия“,  „Химия“,  „Комунална  хигиена“  и  „Хигиена  на  хранене“  в  Медицински
колеж „Й. Филаретова“ при МУ- София.

-  Едно  място  за  „професор“ в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и
спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност
„Офталмология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи.

- Едно място за „доцент“ в област на висше 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 педагогика;

- Едно място за „главен асистент“ в област на висше 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.

-  Едно  място  за  „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 на ФОЗ.

30. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от 22.05.2018 г. на  Проф. д-р Даниела Веселинова Попова, дм,
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от Катедра по клинична фармакология и терапия, 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.

31. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от  24.06.2018 г.  на Проф. д-р Юлия Борисова Македонска
/Джоргова/, дм от Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология,  МФ  /  за
втори път /  на  основание   чл.119 от   Кодекса  на  труда  чрез  подписване  на  допълнително
споразумение.

32. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от  09.07.2018 г.  на  Доц. д-р Пепа Иванова Узунова, дф  от
Катедра по медицинска физика и биофизика, 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.

33. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от 20.06.2018 г. на Проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн, от
Клиничен център по белодробни болести, МФ / за трети път / на основание   чл.119 от  Кодекса
на труда чрез подписване на допълнително споразумение.

34. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от 30.03.2018 г. на Проф.д-р Николай Дамянов Данчев, дм от
Катедра „Фармакология, Фармакотерапия и токсикология“, ФФ / 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.

35. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след навършване
на пенсионна възраст, считано от  07.05.2018 г. на Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф  от
Катедра  „Технология  на  лекарствените  средства  и  биофармация“,  ФФ /  за   трети  път  /  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 26.08.2018 г. на Проф. Димитър Рачев Рачев, дф от Катедра
„Технология на лекарствените средства и биофармация“, ФФ /  за  трети 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 14.06.2018 г. на Проф.д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм
от Катедра Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ / за  трети 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  08.07.2018  г.  на Проф.д-р  Невена  Костова  Цачева-
Христова,  дмн,  ФОЗ /  за   трети  път  /  на  основание    чл.119  от   Кодекса  на  труда  чрез
подписване на допълнително споразумение.

39. АС приема  „Инвестиционна програма на Медицински университет – София за
периода 2018- 2020 г.“, чиято  основна цел е: Изграждане  на  нова  и  модернизация  на
съществуващата  материално-  техническа  база  на  МУ-  София  за  създаване  на  подходящи
модерни  условия  за  обучение  на  студенти  и   докторанти и  за  развитие  на   научната  и
изследователска дейност.

40. АС присъжда почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на българската
медицина през изминалата 2017 година на   Чл.кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн,
Декан  на  Медицински  факултет  при  МУ-София,  Ръководител  на  Катедрата  по  медицинска
микробиология при Медицинския Факултет към МУ – София

41. АС  присъжда  награден  знак  „PANACEA”  за  значими  постижения  в
преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2017 година, както следва:
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41.1.  В медико-клинична  област на  проф.  д-р  Сабина Захариева Захариева,  дмн,
Ръководител  на  Клиничен  център  по  ендокринология  и  геронтология  от  2000  г.  –  2016  г.
Изпълнителен  директор  на  УСБАЛЕ-ЕАД  "Акад.  Ив.  Пенчев"  от  2006  г.  Национален
консултант по ендокринология от 2006 г.

41.2. В медико-биологична област на Акад. проф.  Борис Гоцев Тенчов, дбн,

Катедра по медицинска физика и биофизика, МФ.

41.3. В медико-социална област на проф.  д-р Тихомира Златанова Златанова, дм,
Зам. ректор по учебната дейност на МУ – София, Ръководител на  Катедрата по икономика на
здравеопазването на ФОЗ.

42. АС присъжда  почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за ОСОБЕНИ заслуги за
функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация
както следва:

42.1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм -Ръководител на Клиничния център
по гастроентерология и Заместник декан с ресор СДО в Медицинския факултет при МУ-София.

 42.2. Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм-  Ръководител на Катедра
„Обществено дентално здраве“,  Зам. Декан по УД  на  Факултет по дентална медицина, МУ-
София

42.3. Проф.  Илко  Николаев  Гетов,  дф,  Фармацевтичен  факултет-  Председател  на
Български фармацевтичен съюз, член на ИК на Фармацевтичната група на ЕС.

42.4. Доц. Цветанка Добрева Живкова, дф,  Фармацевтичен факултет.

43.  АС присъжда почетен знак  „SIGNUM LAUDIS”  на кожен плакет за  ОСОБЕНИ
приноси в развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация на

Проф.д-р  Венета  Сашова  Божинова  –  Чамова,  дм-  катедра  по  неврология,
Медицински факултет

44. Академичният  съвет  увърждава класирането  и  подхода  за  финансиране  на
изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ-София - “Грант-2018”, базирани в
структурните звена на МУ-София и в Университетските болници, сключили Договор с МУ -
София  за  обучение  на  студенти,  докторанти  и  специализанти  и  провеждане  на
научноизследователска дейност и “Млад изследовател-2018”, предложени от СМН.

44.1. АС  утвърждава оценъчните  критерии  за  финансиране  на  изследователските
проекти чрез конкурсите на МУ-София както следва:

 “Грант-2018” – финансират се всички проекти с оценка 19 - 15 вкл. точки. 
 “Млад изследовател-2018” - финансират се всички проекти с оценки 18 - 16 точки по

основни критерии и 11 - 10 точки по допълнителни критерии вкл. 
44.2. АС  утвърждава технологията  на  финансиране  както  следва:  Финасирането  се

извършва  на  база  максимално  възможна  сума,  приета  съобразно  разпределението  на
бюджетните средства и оценката на проектите. 

45. Академичният  съвет  реши  да  се  отложи  разглеждането  на  предложението  за
възстановяване на изнесеното обучение в гр. Новедрате, Италия и сключването на договор с
Фирма „Студиум” ООД, като ново разглеждане да се насрочи след приключване на съдебните
процедури срещу Медицински университет- София  и членове на академичния състав, свързани
с Одитния доклад на МОН.
  46. АС  утвърждава „Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при
МУ- София“.

47. АС реши: Да се изплати през м.април 2018 г. „Великденска добавка” в размер на 50%
от  брутната  работна  заплата  (БРЗ)  на  всички  служители  на  основен  трудов  договор,
включително  и  на  преподавателите  от  клиничните  катедри  на  Медицински  факултет,   в
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съответствие с  Раздел  пети, чл.19 – т.ІІ. от Общите Вътрешни правила за работна заплата на
МУ – София, приети от АС  на 25.01.2018 г.

48. АС утвърди Структура и състав на ”Проф. д-р Ив. Митев” - Враца  както следва:
48.1. Структура   и състав  на Съвета на Филиал 
Общ брой членове -20, разпределени както следва :
Хабилитирани преподаватели-8
Нехабилитирани –11, от тях:

   - Асистенти- 5
   - Преподаватели по практика- 6
   - Студент- 1

48.2 Списъчен състав:
1.Доц.Павлинка Петкова Добрилова д.м.-Ръководител катедра“Здравни грижи“
2. Проф. Пламен Цветанов Георгиев дмн-Ръководител катедра„Клинични и медико - 

биологични науки “
3. Проф.Ралица Златанова- Великова дм
4. Акад. проф. Владимир Атанасов Овчаров дмн
5. Доц.Николай Радев Йорданов дм
6. Доц. Васил Костов Писев дм
7. доц. Анна Михайлова Маринова дм
8. доц. Ивета Михайлова Маринова дм
9. ас.Калина Стефанова Стефанова дм
10. ас. Петя Атанасова Аспарухова  дм
11. ас.Галя Трендафилова Янкова дм
12. ас.Цветанка Николова Джиганска дм
13. ас.Елка Дамянова Владимирова дм
14. Мариела Илиева Борисова – докторант
15. Виолета Цветанова Стоянова – докторант
16. Любомир Христов Маринов –докторант
17. Светлана Вълкова Ценова- преподавател
18. Таня Христова Джунова –преподавател
19. Маргарита Димитрова Лаловска-докторант
20. Валя Петкова Великова-студент

48.3. Състав на катедра „Здравни грижи“
Общ брой членове -18,разпределени както следва :
Хабилитирани преподаватели-2
Нехабилитирани –16

          - Асистенти- 5
          - Преподаватели по практика- 11

Списъчен състав:
1. Доц.Павлинка Петкова Добрилова д.м.-Ръководител катедра“Здравни грижи“
2. Акад. проф. Владимир Атанасов Овчаров дмн
3. ас.Калина Стефанова Стефанова дм
4. ас. Петя Атанасова Аспарухова  дм
5. ас.Галя Трендафилова Янкова дм
6. ас.Цветанка Николова Джиганска дм
7. ас.Елка Дамянова Владимирова дм
8. Мариела Илиева Борисова – докторант
9. Виолета Цветанова Стоянова – докторант

7



10. Любомир Христов Маринов –докторант
11. Маргарита Димитрова Лаловска-докторант
12. Светлана Вълкова Ценова- преподавател
13 .Таня Христова Джунова –преподавател
14. Миглена Петрова Миткова–преподавател
15. Нина Симеонова Георгиева–преподавател
16. Галя Цветанова Георгиева–преподавател
17. Красимира Иванова Георгиева–преподавател
18.Елка Милкова Янкулова–преподавател

48.4. Състав на  Катедра„Клинични и медико - биологични науки “
Общ брой членове -11 ,разпределени както следва :
Хабилитирани преподаватели- 7
Нехабилитирани – 4 ,от тях:
 - Асистенти- 3
- Преподавател по практика - 1
Списъчен състав:
1. Проф. Пламен Цветанов Георгиев дмн-Ръководител катедра„Клинични и медико - 

биологични науки “
2. Доц.Николай Радев Йорданов дм
3. Доц. Васил Костов Писев дм
4. доц. Анна Михайлова Маринова дм
5. доц. Ивета Михайлова Маринова дм
6.Доц Кристина Христова Попова дм
7. Акад. проф. Владимир Атанасов Овчаров дмн /на функционален принцип/
8. Ас. Николай Иванов Узунов
9. Ас.Слави Любомиров Георгиев
10. Ас.Николай Иванов Николов
11.Надежда Стаменова Рашева –преподавател

49. АС приема  Доклад-самооценка  на Докторска  програма  ,,Дентална  образна
диагностика“  по  професионално  направление  7.2.  ,,Дентална  медицина“,  в  област  на  висше
образование  7.  ,,Здравеопазване  и  спорт“,  за  нуждите  на  катедра  ,,Образна  и  орална
диагностика“ при Факултета по дентална медицина на  Медицински университет – София. 

50. АС приема  Доклад-самооценка  на Докторска  програма  ,,Обществено  дентално
здраве“  по  професионално  направление  7.2.  ,,Дентална  медицина“,  в  област  на  висше
образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на катедра ,,Обществено дентално здраве“
при Факултета по дентална медицина на  Медицински университет – София. 

51. АС приема  Доклад-самооценка  на Доклади за  изпълнение  на  задължителните
препоръки на  Акредитационния  съвет  от  предходни процедури  (докладът  е  общ  за  двете
докторски програми), както следва:

51.1. Докторска  програма  ,,Дентална  образна  диагностика“  по  професионално
направление 7.2. ,,Дентална медицина“, в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и
спорт“,  за  нуждите на катедра ,,Образна и орална диагностика“  при Факултета  по дентална
медицина на  Медицински университет – София. 

51.2. Докторска програма ,,Обществено дентално здраве“ по професионално направление
7.2.  ,,Дентална  медицина“,  в  област  на  висше  образование  7.  ,,Здравеопазване  и  спорт“,  за
нуждите на катедра ,,Обществено дентално здраве“ при Факултета по дентална медицина на
Медицински университет – София. 
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52. АС  открива  нова  докторска  програма  ,,Здравни  грижи  в  системата  на
здравеопазването“ по професионално  направление  7.5.  ,,Здравни грижи“,  в  област  на  висше
образование  7.  ,,Здравеопазване  и  спорт“  и  приема  Доклад-самооценка  за  стартиране  на
процедура  към  НАОА  за  програмна  акредитация  на съответната  докторска  програма –  с
обучение на български и английски език,  за нуждите на Катедрата по здравни грижи, Катедрата
по  медицинска  педагогика,  Катедрата  по  медицинска  етика  и  право  и  Катедрата  по
кинезитерапия при Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. 

53. АС  приема  Доклад-самооценка за  програмна  акредитация  по  професионално
направление 7.5. Здравни грижи за ОКС ,,бакалавър“ на специалност от регулираните професии
,,Медицинска сестра“ във Филиал ,,Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София.

54. АС приема  Доклад-самооценка  за  програмна  акредитация  по  професионално
направление 7.5. Здравни грижи за ОКС ,,бакалавър“ на специалност от регулираните професии
,,Акушерка“ във Филиал ,,Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София.

55. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА във връзка с програмна
акредитация на специалност от регулираните професии ,,Кинезитерапия“ на ОКС ,,бакалавър“
във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. 

56. АС приема Доклад за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане
на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища за специалност от
регулираните  професии  ,,Кинезитерапия“  по  професионално  направление  7.4.  ,,Обществено
здраве“, в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“ .

57. АС приема актуализиран  Статут  за дейността на Съвета по медицинска наука към
Медицински университет- София.

58. АС избира и предлага за членове  на Постоянните комисии към НАОА  от МУ- 
София както следва:

От Медицински факултет –проф.д-р Борис Илиев Богов, дм;
От  Факултет  по  Дентална  медицина –доц.д-р  Eлица  Георгиева  Деливерска-

Александрова;
От Фармацевтичен факултет –проф. Александър Борисов Златков, дф и проф. Милен

Венциславов Димитров, дф.;
От ФОЗ- проф. Магдалена Банчева Александрова, дм- за направление 7.5 Здравни грижи

и  проф.д-р Татяна Велкова Бенишева-  Димитрова,  дмн- за направление 7.4.  Обществено
здраве.

59. АС  утвърждава „Наръчник по качеството на обучение в МУ- София“.
60. АС  утвърждава таксите за прием и обучение на български и чуждестранни студенти

и докторанти за уч. 2018/ 2019 г., които са утвърдени на заседание на РРС от 21.02.2018 г. както
следва:

А./  Такса  за  кандидат-  студентски  изпит  –  70  лв.  за  първи  изпит  и  30 лв. за  всеки
следващ изпит / за два изпита – 100 лв. / 

Б./ Годишни  такси за обучение на ОКС Магистър: 
Медицина, Дентална медицина и Фармация:    900 лв. 
За  ОКС  Магистър /след  бакалавър/  в  професионално  направление  „Обществено
здраве“:  

- задочно обучение -   800 лв.
За ОКС Магистър /след бакалавър/ в професионално направление „Здравни грижи“:
/ За ФОЗ /  - задочно обучение -   800 лв.
/ За Филиал – Враца/-задочно обучение -   700 лв.
В./ Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър: 
 - Професионално направление Здравни грижи – 700 лв.
 - Професионално направление  Обществено здраве:

                                                - редовно обучение     700 лв.
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 - задочно обучение     350 лв.
Г./ Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър: 
Професионално направление Здравни грижи – 700 лв.
Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и  ЕИП  :  
А./ Такси за обучение на ОКС Магистър:
Медицина:                    на български език    7000 евро

                           на английски език    8000 евро
Дентална медицина:    на български език   7000 евро

    на английски език   8000 евро
Фармация:                     на български език   5000 евро

                на английски език   6000 евро.
Обществено здраве  на ОКС Магистър  / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:   

-   на български език      3000 евро;
-   на  английски език   4000 евро

Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър:
- професионално  направление Обществено здраве - редовно и задочно  обучение 

- български език  3000 евро
- английски език 4000 евро

- в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение
- български език  3000 евро
- английски език   4000 евро

В./  Такси  за  обучение  на  ОКС Професионален  бакалавър в  професионално
направление Здравни грижи:

- български език   3000  евро.
- английски език  4000  евро

Годишни такси за     обучение на     Докторанти  : 
А./ Български докторанти  по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено

здраве :
- редовно обучение – 900 лв.
- задочно обучение – 450 лв; 

Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина:
На български език –  редовно обучение -  7000 евро

- задочно обучение -  4500 евро
На английски език -редовно обучение -   8000 евро

- задочно обучение -  5500 евро
В./ Чуждестранни докторанти по  Дентална медицина и Фармация :
На български език и на английски език: 

- редовно обучение -  8000 евро, 
- задочно обучение -  4500 евро.

Г. / Чуждестранни докторанти по   направление Обществено здраве
 На български език – задочно обучение -   3000 евро
 На английски език - задочно обучение -  4000  евро
 Годишни такси за езиков курс в ЦЕОФВС: 

-  на български език-  3700 евро;
-  на английски език- 4800 евро.

61.  АС  утвърждава таксите  за  продължаващо  обучение  по  СДО,  които  да  бъдат
включени в План-разписанието за 2019 г. както следва:
- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден
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- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура
– 30 лв. на учебен ден

- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден
- такса  за  тематични  лекционни  курсове  за  чужденци,  които  не  са  граждани  на

държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура,

за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП -  60 лв. на
учебен ден

- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави
от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден

- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци,  които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП -  60 лв. на
учебен ден.

62. АС приема  предложението на БЛС за включване в държавната изпитна комисия по
специалността  „Пластично-възстановителна  и  естетична  хирургия“  на   проф.  д-р  Огнян
Хаджийски, дмн и го изпраща на Министерство на здравеопазването.

63.  АС  приема  актуализирани  учебни  планове  и  програми  на  специалностите
„Медицинска  сестра“,  „Акушерка“  и  „Лекарски  асистент“   на  ОКС  „Бакалавър“  по
професионално  направление 7.5 Здравни грижи  /  регулирани професии/,  редовна форма на
обучение във ФОЗ.

64. АС разкрива от уч.2018/ 2019 г. във ФОЗ нова магистърска програма „ Управление на
клинични  изпитвания“  по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  –  период  на
обучение два семестъра и професионална квалификация „Ръководител, управление на клинични
изпитвания“ с годишна такса за обучение 2460 лв.

65.  АС приема  Учебен  план  и  „Квалификационна  характеристика“  на  магистърската
програма  „Управление на клинични изпитвания“  по професионално направление 
7.4 Обществено здраве

66.  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
университет-София,  и  във  връзка  с  предложение  на  ръководителят  на  Клиничен  център  по
нефрология и решение на Декански съвет от 22.03.2018 г. и разрешава  ас. д-р Янка Николова
Коларска, дм, от Клиничен център по нефрология, защитила дисертационен труд през 2017 г.
да премине на постоянен трудов договор. 

67.  АС реши да се препрати молбата на Явор Йосифов Шопов на ФС на МФ, който е
компетентен да представи на ректора протокол  от ФС за утвърждаване избора на Явор Шопов,
както и проект на трудовия договор,  във връзка с изпълнение на влязло в сила решение № 5325
от 21.07.2016г. на 35-ти състав на АССГ по адм. д. № 12410/2013 г.

68.  АС  утвърждава  кандидатурата  на  проф.д-р  Здравко  Асенов  Каменов,  дмн  от
Медицински факултет, за носител на наградата „Питагор“ на МОН от името на МУ- София.

РЕКТОР:
ПРОФ. Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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	41.3. В медико-социална област на проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм, Зам. ректор по учебната дейност на МУ – София, Ръководител на Катедрата по икономика на здравеопазването на ФОЗ.
	42.1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм -Ръководител на Клиничния център по гастроентерология и Заместник декан с ресор СДО в Медицинския факултет при МУ-София.

