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

УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  ОТ  06.06.2017 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема  Отчет  на Зам.  Ректора  по  УД  Проф.д-р  Т.  Златанова за  резултатите  от
предварителните изпити по биология и химия от КСК- 2017 г. 

2.  Утвърждава броя на българските студени, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от
ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са
кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по
бал./ както следва:

Медицина- 6 д.
Дентална медицина – 2 д.
Фармация – 7 д. 
Факултет по обществено здраве: 
- Кандидат-студенти от категория инвалиди, кръгли сираци и майки с три и повече

деца – 6 % от местата за редовен прием;
- Кандидат-студенти от категория близнаци – 2 % от местата за редовен прием.
Медицински колеж „Й. Филаретова“- София - 12 д.
Филиал -  Враца:
- Медицинска сестра – 1 бр.
- Акушерка – 1 бр.

3. Утвърждава  Административна  такса  в  размер  на  30  лв.  с  ДДС за  приемане  на
документи  за  участие  в  класиране  от  кандидат-студенти,  които  няма  да  полагат  изпити  по
биология и химия.

4. Утвърждава  Административна  такса  в  размер  на  70  лв.  с  ДДС за  приемане  на
документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО.

5. Утвърждава следните такси за обучение на студенти срещу заплащане на основание
чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО  в МУ- София, приети от учебната 2017/ 2018 г.:

Направление 7.1 Медицина,  6790. 50 лв.
Направление 7.2 Дентална медицина  6790. 50 лв.
Направление 7.3  Фармация  6790. 50 лв.
 Таксата се определя:

Базов норматив     коефициент          Държавна такса по РМС
 / 693 лв.   х         8.50 = 5890.50 лв. +   900 лв. /

 Направление 7.4. „Обществено здраве“-  ОКС „бакалавър“ – 2363,20 лв.
        Таксата се определя:

Базов норматив     коефициент             Държавна такса по РМС
 / 693 лв.   х        2.40 = 1663.20 лв. +    700 лв. /

Направление 7.4. „Обществено здраве“-  ОКС „магистър“ – 2463,20 лв.
         Таксата се определя:

Базов норматив     коефициент             Държавна такса по РМС
 / 693 лв.   х        2.40 = 1663.20 лв. +    800 лв. /

Направление 7.5 „Здравни грижи“- ОКС „бакалавър“– 4165 лв.
  Таксата се определя:

Базов норматив    коефициент                Държавна такса по РМС
 / 693 лв.       х    5 = 3465 лв. +      700 лв. /



Таксите важат само за студенти, приети в първи курс за обучение срещу заплащане
по чл. 21, ал.2 и ал. 3 от ЗВО от уч. 2017/ 2018 г.

6. Утвърждава броя на българските студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще
се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2017/ 2018 г. в
МУ- София както следва:

Медицина –                       20 български студенти  
   310  студенти от ЕС и ЕИП

Дентална медицина     120 студенти от ЕС и ЕИП / 60 мъже и 60 жени /

Фармация                   30 български студенти  
    100 студенти от ЕС и ЕИП

Факултет по обществено здраве:
Медицинска сестра    10 бълг. студенти и 10 студенти от ЕС и ЕИП
Акушерка             5 бълг. студенти и 5 студенти от ЕС и ЕИП
ОЗЗМ /бакалавър /        5 бълг. студенти и 5 студенти от ЕС и ЕИП
ОЗЗМ / магистър /         5 бълг. студенти и 5 студенти от ЕС и ЕИП
УЗГ / бакалавър /           5 бълг. студенти и 5 студенти от ЕС и ЕИП
УЗГ / магистър /            5 бълг. студенти и 5 студенти от ЕС и ЕИП

Медицнски колеж „Й. Филаретва „:
Медицински лаборант     4 бълг. студенти
Рентгенов лаборант   5 бълг. студенти
Зъботехник  10 бълг. студенти
Рехабилитатор                8 бълг. студенти
Помощник- фармацевт     6 бълг. студенти
Инспектор обществено здраве               3 бълг. студенти
Медицинска козметика    4 бълг. студенти

7.  Академичният съвет утвърждава „Правилник за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София“ със
следните промени и допълнения:

В целия Правилник наименованието  „МОМН“ се заменя с „МОН“;
В целия Правилник наименованието „ДЕОСС / Департамент по езиково обучение  и

студентски спорт/“  се заменя с „Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
/ЦЕОФВС /“;

В целия Правилник терминът „Научна специалност“ за обучение на докторантите  се
заменя със законовия термин „докторска програма“

В чл.4 Създава се нова ал. (2) с текст – „…до 6 месеца“;
В чл.31 (1) –третото изречение се изменя и и придобива следното съдържание: „… за

научен  ръководител  се  избира  хабилитирано  лице  или  по  изключение,  с  решение  на
Факултетния съвет, лице притежаващо образователна и научна степен „доктор“ или „доктор на
науките“…  / в чл. 50 (1)- същият текст /.

Допълва се „ Не повече от двама научни ръководители на докторант“;
В чл.72 (3) Отпада „… на хартиен носител…“;
В чл.  112, ал.  1 се изменя по следния начин: „  МУ- София назначава на длъжност

„асистент“  на  срочен  трудов  договор  лице,  въз  основа  на  спечелен  конкурс  с  изпит  по
специалността. Изборът се утвърждава от съвета на приемащото структурно звено и се одобрява
от АС, след което Ректорът назначава избраното лице на академичната длъжност „асистент“.



В чл.112  се  създава  нова  алинея 5:  „  Асистент,  който  е  придобил  образователна  и
научна степен „доктор“ в четиригодишния срок на заемане на тази академична длъжност, може
да премине на постоянен трудов  договор по предложение на ръководителя на катедрата и след
утвърждаване от съвета на основното звено и от Академичния съвет“.

 Чл.113 (1)  т. 1 и т. 2 отпадат. Заменят  се  със  следния  текст:  „  Процедурата  по
заемане на академична длъжност „асистент“ се открива с решение на Академичния съвет за
провеждане  на  конкурс  по  документи  и  изпит  по  специалността.  Конкурсът  се  обявява  на
интернет страницата на МУ- София.

Чл.113(2) т.3 отпада текста:„ …Кандидатите за асистенти в клиничните катедри трябва
да са започнали специализация в медицинското направление на специалностите в катедрата.“;

Чл.117 – Променя се срока „ В срок от един месец…“;
Чл.122 (1) – в последното изречение текста „един резервен член“ се заменя с  „…двама

резервни члена ( един вътрешен и един външен )…“;
Чл.132 (4) Заменя се „ в 7-дневен срок“ с  „в 14 дневен срок“;
В Приложение 4 – променят се изискванията за заемане на академичната длъжност

„професор“: добавя се – общо 50 публикации, като 20 трябва да са публикувани  след заемане на
академичната длъжност „доцент“.

В Приложение 4 -  за  заемане на академичната  длъжност „професор“ необходимият
брой докторанти остава двама, но да са защитили дисертационен труд.

В. чл.138 (1) – след „в срок .. думите „до един месец“ се заменят с  „… не по малко от
две седмици…“;

В чл. 140 (3) заменя се с „ в 14 дневен срок….“

Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от Академичния съвет на
МУ- София.  Обявените в  „Държавен вестник“ конкурсни процедури се  довършват съгласно
действащите правила на ПУРПНСЗАД на МУ- София преди изменението.

8. АС  реши:  Всички  необходими  химикали,  реактиви,  лекарствени  и  диагностични
продукти  и  др.,  апаратура/оборудване,  както  и  външни услуги,  придобиване на  компютри и
хардуер,  програмни  продукти  и  др. включени  в  план-сметките  на  съответния  проект,
финансиран  от  МУ-София  чрез  Съвета  по  медицинска  наука, да  се  закупуват/възлагат
отделно за всеки от тях, без да се обобщават.

9. АС  реши: Всички  необходими  химикали,  реактиви,  лекарствени   и  диагностични
продукти  и  др.,  както  и  външни  услуги,  придобиване  на  компютри  и  хардуер,  програмни
продукти  и  др. включени  в  план-сметките  да  се  закупуват/възлагат   отделно  за  всеки  от
докторантите за  всяка  година  поотделно,  за  да  се  осигурят  условия  за  изпълнение  на
поставените задачи.  

10. АС реши: Всички необходими  химикали,  реактиви,  лекарствени  и  диагностични
продукти и др., и апаратура/оборудване, както и външни услуги, придобиване на компютри и
хардуер, програмни продукти и др. необходими за съответния научно-изследователски проект,
финансиран от ФНИ, да се закупуват/възлагат  отделно за всеки проект (етап от него)  без да
се  обобщават.  При  надхвърляне  на  праговете  на  ЗОП  за  директно  възлагане,  следва  да  се
проведе вид поръчка, съответстваща  на прага по ЗОП за конкретния проект  (етап от него).

  11. АС разрешава да се преобявят 40 броя  неусвоени докторантури от план- приема за
учебната  2016/  2017  г.,  от  които  34  за  редовни  докторанти   и  6  за  задочни докторанти,
разпределени по факултети както следва:

- МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ –           Редовни-27; задочни-3; Общо - 30 броя.
- ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Редовни-0; задочни-1; Общо - 1 брой.



- ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – Редовни-6; задочни-0;  Общо - 6 броя.
- ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – Редовни-1; задочни-2;  Общо - 3 броя.
12. Одобрява избора на Гл. ас.  д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн за  заемане на

академичната  длъжност  „доцент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Неврология” в
катедра по неврология  на база УМБАЛ „Александровска”.

13. Одобрява  избора  на  Д-р  Диана Иванова  Христова, за  заемане  на  академичната
длъжност  „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”. 

14. Одобрява  избора  на  Д-р  Ценка  Бонева  Бонева,  за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по вътрешни болести на база УМБАЛ „Александровска”. 

15. Одобрява избора на Д-р Асен Красимиров Каменов след издържан конкурсен изпит
за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 
7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната
специалност „Нефрология” в катедра по вътрешни болести на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

16. Одобрява избора на Д-р Димитър Марианов Димитров за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

17. Одобрява  избора  на  Д-р  Жерар  Рабхат  Шабани  за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

18. Одобрява  избора  на  Д-р  Пейо  Симеонов  Живков за  заемане  на  академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

19. Одобрява избора на Д-р Пламен Красимиров Кръстев за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Кардиология” в катедра
по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

20. Одобрява избора на Д-р Мартин Веселинов Димитров за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Сърдечно-съдова
хирургия” в катедра по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

21. Одобрява избора на  Д-р Тихомир Иванчев Христов  за заемане на академичната
длъжност  „асистент” в  област  на  висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по
професионално  направление  7.1.„Медицина”  и  научната  специалност  „Сърдечно-съдова
хирургия” в катедра по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ „Св. Екатерина”. 

22. Одобрява избора на ас.д-р Радка Николаева Горанова – Спасова, 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 медицинска етика и право;

23. Одобрява  избора  на  ас.Тодор  Красимиров  Димитров,  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 кинезитерапия;

24. Одобрява избора на Рачо Стефанов Рибаров 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;

25. Одобрява избора на  Мирослава Петрова Джугларска 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 икономика на
здравеопазването.

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

26.1. Медицински факултет:

- За катедра по биология – един асистент;
- За катедра по УНГ –  двама главни асистенти на база УМБАЛ „Царица Йоанна-

ИСУЛ“;
- За катедра по медицинска генетика – един главен асистент;
- За  катедра  по  педиатрия  –  един  професор и  един  асистент на  база  клиника  по

ревматология, кардиология и хематология СБАЛДБ „Проф. И. Митев“;
- За катедра по ортопедия и травматология –  един главен асистент на база УМБАЛ

„Св. Анна“;
- За катедра по офталмология –  двама професори и  един доцент на  база  УМБАЛ

„Александровска“;
- За  катедра  по  образна  диагностика  –  един главен асистент на  база  УМБАЛ“Св.

Екатерина“ и един асистент на база УМБАЛ „Александровска“;
- За  катедра  по  неврология  –  един  главен  асистент и  един  асистент на  база

УМБАЛНП „Св. Наум“.
26.2. Факултет по Дентална медицина:
- Едно място за Главен асистент в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и

спорт, по професионално направление 7.2 Дентална медицина и научна специалност „Дентална
образна диагностика“ за нуждите на Катедрата по Образна и орална  диагностика.

26.3. Фармацевтичен факултет:
- Едно място за Доцент в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по

професионално  направление  7.3  Фармация  и  научна  специалност  „Фармакоикономика  и
фармацевтична  регулация“  за  нуждите  на  катедрата  по  „Организация  и  икономика  на
фармацията“ при ФФ.

- Две мяста за  Доцент в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално  направление  7.3  Фармация  и  научна  специалност  „Органична  химия“  за
нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ;

- Едно място за Доцент в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално  направление  7.3  Фармация  и  научна  специалност  „Неорганична  химия“  за
нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ;

- Едно място за Асистент в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално  направление  7.3  Фармация  и  научна  специалност  „Аналитична  химия“  за
нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ.

26.4. Факултет по обществено здраве:
- 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;

- Едно място за „Асистент“ в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност  „Социална
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
здравна политика и мениджмънт;

- Едно място за „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  Катедрата  по  трудова
медицина;

- Едно място за  „Гл. асистент“ 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 Катедрата по трудова
медицина;

- Две места за  „Гл. 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;

- Едно място за „Асистент“ в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност  „Социална
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
здравни грижи;

- Едно място за „Асистент“ в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по  професионално  направление  7.4  Обществено  здраве  и  научна  специалност  „Социална
медицина  и  организация  на  здравеопазването  и  фармацията“  за  нуждите  на  Катедрата  по
превантивна медицина;

- Едно място за „Преподавател“ по практика  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;

- Едно място за  „Гл. 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 в
специалност „Рентгенов лаборант“ в МК „Й. Филаретова“ – София. Конкурсът следва да се
проведе чрез ФОЗ.

27. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст,  считано  от 20.05.2017  г.  /за  първи  път  / на Проф.  д-р   Борислав  Георгиев
Владимиров, дм от Кл. център по гастроентерология, МФ, като трудовият договор се изменя от
безсрочен в срочен за една година на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

28. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст,  считано  от 10.09.2017  г.  /  за  първи  път  / на  Проф.  д-р  Таня  Пенева  Кунева-
Бояджиева, дм от Център по професионални болести, МФ, като трудовият договор се изменя от
безсрочен в срочен за една година на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение.

29. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 01.07.2017 г. / за първи път / на Доц. д-р  Антон Славчев Славчев, дм от
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МФ,  като трудовият договор се изменя от



безсрочен в срочен за една година на основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на
допълнително споразумение

30. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 30.09.2017 г. / за първи път / на Доц. д-р  Соня Върбанова Николова, дм от
Катедра по УНГ, МФ, като трудовият договор се изменя от безсрочен в срочен за една година на
основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение

31. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от  14.07.2017 г. /  за трети път / на   Проф. Трайко Тодоров Трайков, дх от
Катедра по медицинска физика и биофизика, МФ на основание   чл.119 от  Кодекса на труда
чрез подписване на допълнително споразумение.

32. Академичният съвет реши: Български студенти, които са приети и се обучават срещу
заплащане, на основание чл.21, ал.2 от ЗВО, могат да участват в кандидат-студентски изпити за
преминаване в обучение по държавна поръчка. Класиралите се от тях на общо основание (чл.68
от ЗВО), могат да бъдат записани за студенти, обучаващи се по държавна поръчка, но започват
следването си от I курс, в годината на кандидатстването и съответно приемането им.

33. Академичният съвет приема презентацията на Председателят на Студентски съвет
към МУ- София и одобрява целите, дейността и правомощията на Студентския съвет, свързани
със съвместната работа с ръководството на МУ-София. 

34. Академичният съвет одобрява възлагането от проф. д-р Генчо Начев- Председател на
ОС  на  МУ-  София  на  проф. д-р  Милена Пенева-  зам.  председател  на  ОС,  на  правата  и
задълженията,  които  АС  му  е  предоставил  на  свое  заседание  от  25.04.2017  г. Всички
последващи  възлагателни  решения  на  АС,  касаещи  ректора  на  МУ-  София  също  да  бъдат
изпълнявани от зам. Председателя на ОС за  целия мандат.

35. Академичният съвет избира Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм за Директор на
Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца, считано от 01.07.2017 г.  с  мандат от 4 /четири/ години.

36. Утвърждава Структура и състав на Съвета на  Филиал„Проф.д-р Иван Митев“–Враца:
36.1.Общ брой членове – 18, разпределени както следва:
Хабилитирани преподаватели – 6;
Нехабилитирани – 12.
Асистенти – 7;
Преподаватели по практика – 5.
36.2.Списъчен състав:

1. Проф. Пенка Ангелова Маринова, дм; - Ръководител катедра „Здравни грижи“;
2. Проф. Пламен Цветанов Георгиев, дмн; - Ръководител катедра „Медико-социални науки“;
3. Акад. Проф. Владимир Атанасов Овчаров, дмн;
4. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм;
5. Доц. Николай Радев Йорданов, дм;
6. Доц. Васил Писев Костов, дм;
7. Ас. Калина Стефанова Стефанова, дм;
8. Ас. Петя Атанасова Аспарухова, дм;
9. Ас. Ивета Михайлова Маринова, дм;
10. Ас. Анна Михайлова Маринова, дм; 
11. Ас. Галя Трендафилова Янкова, дм;
12. Ас. Цветанка Николова Джиганска - докторант;
13. Ас. Елка Дамянова Владимирова - докторант; 
14. Г-жа Мариела Илиева Борисова - докторант;
15. Г-жа Виолета Цветанова Стоянова - докторант; 
16. Г-жа Светлана Вълкова Ценова;
17. Г-н Любомир Христов Маринов; 
18. Г-жа Таня Христова Джунова.

36.3. Състав на Катедра „Медико-социални науки“:



Общ брой членове - 10, разпределени както следва:
Хабилитирани преподаватели – 5; 
Нехабилитирани -5.
Асистенти – 5.
Списъчен състав:

1. Проф. Пламен Цветанов Георгиев, дм, дмн - Ръководител Катедра „Медико-социални 
науки“

2. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн;
3. Доц. Васил Писев Костов, дм;
4. Доц. Кристина Христова Попова, дм;
5. Доц. Николай Радев Йорданов, дм;
6. Ас. Анна Михайлова Маринова, дм;
7. Ас. Ивета Михайлова Маринова, дм;
8. Ас. Николай Иванов Узунов;
9. Ас. Слави Любомиров Георгиев;
10. Ас. Николай Иванов Николов.

        36.4 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. Проф. Пенка Ангелова Маринова, дм; - Ръководител катедра „Здравни грижи“;
2. Доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм;
3. Ас. Калина Стефанова Стефанова, дм;
4. Ас. Петя Атанасова Аспарухова, дм;
5. Ас. Галя Трендафилова Янкова, дм; 
6. Ас. Цветанка Николова Джиганска - докторант;
7. Ас. Елка Дамянова Владимирова - докторант; 
8. Г-жа Мариела Илиева Борисова - докторант;

Към катедрата са и преподавателите по практическо обучение:
9. Г-жа Виолета Цветанова Стоянова- докторант.
10. Г-жа Галя Цветанова Георгиева;
11. Г-жа Елка Милкова Янкулава;
12. Г-жа Красимира Иванова Георгиева;
13. Г-н Любомир Христов Маринов;
14. Г-жа Маргарита Димитрова Лаловска;
15. Г-жа Миглена Петрова Митова;
16. Г-жа Нина Симеонова Георгиева;
17. Г-жа Светлана Вълкова Ценова;
18. Г-жа Таня Христова Джунова.

37. Академичният съвет не утвърждава решението на съвета на Филиал„Проф.д-р Ив.
Митев“ – Враца за участие в сдружение „Клъстер Клийнтех България“.

38. Утвърждава  актуализиран  учебен  план  за  уч.  2017/  2018  г.  на  специалност
„Кинезитерапия“  на  ОКС „Бакалавър“  във  връзка  с  препоръките  на  НАОА  след  програмна
акредитация.

39.  Утвърждава учебен план за уч.  2017/ 2018 г по специалност „Трудова медицина и
работоспособност“ задочна форма на обучение на ОКС „Магистър“.

40. Утвърждава промени в учебния план на специалност „Медицина“ от уч. 2017/ 2018 г.
както следва: 

40.1. Променя се наименованието на преподаваната дисциплина в  IV курс „ОБРАЗНА
ДИАГНОСТИКА,  НУКЛЕАРНА  МЕДИЦИНА  И  ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“  в  „ОБРАЗНА
ДИАГНОСТИКА, НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА И ОНКОЛОГИЯ“.



40.2. Увеличава  се  времетраенето  на цикъла по „Образна  диагностика,  нуклеарна
медицина  и  онкология“  от  15  работни  дни  на  20  работни  дни,  като  не  се  нарушава
разпределението на учебния материал и часове за образна диагностика, нуклеарна медицина и
лъчелечение, както и на останалите дисциплини, изучавани в курса. 

40.3.  Допълнителните  пет от  тези  20  работни  дни  са  за  сметка  на  обучението  по
медицинска онкология с хорариум  10 учебни часа лекции и 20 учебни часа упражнения,
разпределени  както  следва  –  за  един  учебен  ден  2  учебни  часа  лекции  и  4  учебни  часа
упражнения  по  специалността  „Медицинска  онкология“.  Тази  учебна  натовареност  носи
съответно  1  кредит  на  всеки  студент,  а  дисциплината  „Образна  диагностика,  нуклеарна
медицина и онкология“ – общо 5 кредита, вместо 4 до сега.

41. АС  приема  Доклад  –  самооценка за  стартиране  на  процедура  към  НАОА  за
програмна  акредитация  на  Докторска  програма  „Микробиология” по  професионално
направление 7.1. „Медицина”, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, за
нуждите на катедра ,,Медицинска микробиология“ -  с обучение на български и  английски език.

42.  АС приема Доклад-  самооценка  за  стартиране  на  процедура  към  НАОА  за
програмна  акредитация  на  Докторска  програма  ,,Социална  медицина  и  организация  на
здравеопазването и фармацията“ по професионално направление 7.4. ,,Обществено здраве“, в
област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на катедрите ,,Здравна
политика  и  мениджмънт“,  ,,Икономика  на  здравеопазването“,  ,,Медицинска  етика  и  право“,
,,Превантивна  медицина“,  ,,Медицинска  педагогика“,  ,,Здравни  грижи“,  ,,Социална
медицина“, ,,Трудова медицина и работоспособност“ и ,,Оценка на здравните технологии“  – с
обучение на български и английски език.

43.  АС приема Доклад-  самооценка  за  стартиране  на  процедура  към  НАОА  за
програмна  акредитация  на  Докторска  програма  „Токсикология“ по  професионално
направление  7.3.Фармация  в  област  на  висше  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  за
нуждите на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при ФФ-  с обучение на
български и английски език.

44. АС  приема Доклад-  самооценка  за  стартиране  на  процедура  към  НАОА  за
програмна акредитация  на  Докторска  програма  „Теоретична  химия“ по  професионално
направление  4.2.Химически  науки  в  област  на  висше  образование  4.  „Природни  науки,
математика  и  информатика”,  с  база  за  обучение  Катедра  „Химия“  при  ФФ-  с  обучение  на
български и английски език.

45.  АС  приема  Доклади за  изпълнение  на  задължителните  препоръки  на
Акредитационния съвет от предходните процедури.

46.  АС разрешава да се допълни Правилника за подготовка и провеждане на учебната
2016/ 2017 г. както следва: Допълва се Раздел  XVI, т.16.1.3, т. 16.3.1.,  т. 16.3.2. т.  16.4.1.  и т.
16.4.2. с текста „… за всеки член на изпитната комисия“.

47. АС  избира  за  Почетен  патрон  на  всички  тържества  Ректорът  на  Медицински
университет – София проф. д-р Виктор Златков, дм, както при всички чествания по факултети и
звена, свързани със 100 годишнината на Медицински университет – София.

48. АС избира за Председател на Организационния комитет по повод тържествата за 100-
годишнината на Медицински факултет и Медицински университет – София, Деканът на МФ
чл.кор.проф.д-р Иван Митов, дмн.

РЕКТОР:
    ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм


