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 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

от ПРОТОКОЛ № 35 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 21.05.2019 г. 

  

  

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1.Утвърждава предложените промени в Правилника за устройство и дейността на 

Медицински университет - София  / ПУДМУС / с направените корекции и  допълнения, 

утвърдени от заседания на Академичния съвет. 

 2. Определя дата 25.06.2019 г. / вторник / за провеждане на годишно отчетно Общо 

събрание на Медицински университет - София от 13.30 ч. при следния Дневен ред:  

I. Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2018г. 

II. Приемане на промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София 

/ПУДМУС/, във връзка с направени промени в структурата на университета и ЗВО.  

 3. Приема окончателно разработената Методика по чл.90, ал. 5 и на разпределението 

по чл.90, ал. 6 от Закона  за висшето образование на Бюджета на МУ- София за 2019 г. и 

приложените Таблици, както за Университета като цяло, така и по отделните структури. 

 4. Одобрява избора на  Д-р Г. Желев за заемане на академичната длъжност „асистент” в 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по гастроентерология на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 5. Одобрява избора на  Д-р С. Ушева за заемане на академичната длъжност „асистент” 

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

7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” в Катедра по гастроентерология на 

база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 6. Одобрява избора на  Д-р Е. Костадинов за заемане на академичната длъжност 

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

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

гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 7. Одобрява избора на  Д-р Т. Кунчев, 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 УМБАЛ „Александровска“; 

 8. Одобрява избора на  Д-р К.Уриен, 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 УМБАЛ „Александровска“; 

 9. Одобрява избора на д-р И. Василева, доктор, за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност „Обществено 

дентално здраве“ за нуждите на Катедрата по Обществено дентално здраве при ФДМ. 

 10. Одобрява избора на  д-р Д. Гугутков, 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 научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедрата по здравна политика и 

мениджмънт на ФОЗ.  
 11. Одобрява избора на д-р В. Гаров, 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 научната специалност „Социална медицина и 
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организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедрата по здравна политика и 

мениджмънт на ФОЗ.  
 12. Одобрява избора на  д-р А. Енчев, 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 научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към Катедрата по здравни грижи 

на ФОЗ. 

 13. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- 

София както следва: 

 13.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

 -  За Катедра по професионални болести – двама асистенти на база УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“; 

 -  За Катедра по пропедевтика на вътрешните болести – четирима асистенти на база 

УМБАЛ „Александровска“; 

 -  За Катедра по урология – двама главни асистенти и един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - За Катедра по клинична лаборатория – един асистент на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 -  За Катедра по обща и оперативна хирургия – двама асистенти на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 -  За Катедра по педиатрия – един асистент на база УМБАЛ „Александровска“ 

 13.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 

 - Конкурс за един „професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност 
„Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедрата по протетична дентална медицна 

при ФДМ. 

 - Конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ – 5 места на 0.5 щатна 

длъжност  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното 

направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на преподаването в Катедра „Дентална 

орална и лицево-челюстна хирургия“. 

 13.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 - Четири места за „асистент” на 0,25 длъжност за нуждите на  Катедрата по езиково 

обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС, при МУ-София; 

 - 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 

здравна политика и мениджмънт на ФОЗ 

 - 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 

икономика на здравеопазването на ФОЗ 

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

на пенсионна възраст на Проф. д-р Т. Кунева, дм на основание чл.119 от  Кодекса на труда 

чрез подписване на допълнително споразумение. 

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

на пенсионна възраст на Доц. д-р Е. Попова, дм, 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. 

 16. АС утвърждава броя на българските студенти от МУ- София, които ще се приемат за 

уч. 2019/ 2020 г. на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО /лица с трайни увреждания и намалена 
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работоспособност със 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали,  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, а другият е с успешно 

положени конкурсни изпити и минимален бал 24.00 както следва:  

 Медицина   6 д. 

 Дентална медицина   2 д. 

 Фармация     4 д.  / 3  за лица с трайни увреждания със 70 % и 

над 70 %,  и 1- за кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци /. 

 За специалностите във Факултет по обществено здраве - 6 % от местата за 

редовен прием -за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 

със 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали и майки с три и 

повече деца и 2 %  от местата за редовен прием – за кръгли сираци и  

близнаци. 

 За специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- 12 д. 

 За Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца -  3 д. / 1 – мед. сестра,  

1- акушерка и 1- лекарски асистент /   

 17. АС утвърждава  Административна такса в размер на 30.00 лв. с ДДС  за приемане на 

документи и участие в класиране от кандидат- студенти, които няма да се явяват на  редовните 

кандидат- студентски  изпити, но ще участват с бал, образуван с оценките им от 

предварителните изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална 

медицина и Фармация.. 

 18. АС утвърждава  Административна такса в размер на 70.00 лв. с ДДС  за приемане на 

документи на български кандидат- студенти за участие в класиране за обучение срещу 

заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО. 

 19. АС утвърждава следните такси  за обучение на български студенти които ще бъдат 

приети  за обучение в първи курс  срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за 

учебната 2019/ 2020 г. 

 7.1. Направление Медицина        ОКС „Магистър“  6790. 50 лв.  

 7.2. Направление Дентална медицина     ОКС „Магистър“  6790. 50 лв. 

 7.3. Направление Фармация        ОКС „Магистър“  6790.50 лв. 

 7.4. Направление „Обществено здраве“-  ОКС „Бакалавър“   2363,20 лв. 

 7.4. Направление „Обществено здраве“- ОКС „Магистър“    2463,20 лв. 

 7.5  Направление „Здравни грижи“:  

/ОКС „Професионален бакалавър“ и  ОКС „Бакалавър“ /     4165.00 лв. 

  

 20. АС утвърждава следния прием на български студенти и на студенти-граждани от ЕС 

и ЕИП,  които ще бъдат приети  за обучение в първи курс срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и ал. 

3 от ЗВО за учебната 2019/ 2020 г: 

20.1. Медицина –                        20 български студенти   

                320  студенти от ЕС и ЕИП 

20.2. Дентална медицина-         10 български студенти  / 5 мъже и 5 жени / 

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

 20.3. Фармация                       65 български студенти   

                   65 студенти от ЕС и ЕИП 

20.4. Специалности във Факултет по обществено здраве- ОКС „Бакалавър“: 

- Обществено здраве и здравен мениджмънт –  5 български студенти    

        - Управление на здравните грижи            5 български студенти     

        - Медицинска сестра         5 български студенти   
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- Акушерка                  5 български студенти   

- Лекарски асистент     5 български студенти   

20.5. Специалности в Медицнски колеж „Й. Филаретова“- ОКС „Професионален 

бакалавър“  : 

- Медицински лаборант         10 български студенти   

- Рентгенов лаборант        10 български студенти   

- Зъботехник          10 български студенти   

- Рехабилитатор                    10 български студенти   

- Помощник- фармацевт        10 български студенти   

       - Инспектор обществено здраве                      2 български студенти    

       - Медицинска козметика              5 български студенти   

 21. АС приема за сведение и одобрява дадената информация от Ръководител Отдел 

„Капитално строителство“ при МУ- Ректорат, относно постъпили критични бележки по някои 

технически изисквания на провеждащия се открит конкурс за Идеен архитектурен проект с 

предмет: „Учебно-административна сграда и Ректорат на МУ- София и прилежащите-Деканат 

на МФ към МУ- София, ФОЗ към МУ- София, конгресен център и подземен гараж в УПИ I- „За 

болничен комплекс“, кв. 387, м. „Бул. България- Медицински комплекс- Медицински 

университет“. 

 22. АС разрешава промяна на  името на Катедра „Медицинска етика и право“ във ФОЗ на  

Катедра „Право и етика в медицината“ във ФОЗ в съответствие с решение на Разширен 

ректорски съвет / РРС /  от 21.05.2019 г. 

 23. АС приема за сведение становището на МУ- София по Проекта за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г.  на МЗ, като предлага да бъдат изпратени в МЗ 

всички постъпили предложения от факултетите, вкл. и приетите на заседанието на АС. 

 24. АС реши: 

 24.1. Закрива се  сектор  „Управление на договори и проектното финансиране“ към отдел 

„МИПФ“ в Ректората на МУ- София. 

  24.2. Разкриват  се нови щатни бройки за покриване на потребностите както следва: 

 - 2 щатни бройки към отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“,  

 - 1 щатна  бройка към Отдел „Финансови и човешки ресурси“,  

 - 1 щатна бройка за финансов контрольор на пряко подчинение на ректора,  

 - 1 щатна бройка към отдел „Капитално строителство“,  

 - 1 щатна бройка към отдел „Обществени поръчки“. 

 25. АС предлага да се продължи срока на трудовия договор като  гост- преподавател  за 

срок до една година  на  проф. д-р Д. Петров, дмн , в съответствие с т. 29  от решение на АС от 

27.11.2018.  

 26. АС предлага да се продължи срока на трудовия договор като  гост- преподавател  за 

срок до една година на проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн, в съответствие с т. 29  от решение на 

АС от 27.11.2018.  

 27. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките в рамките на четиригодишния 

следакредитационен  период  на специалност от регулираните професии  „Дентална медицина“ 

на ОКС „Магистър“. 

 28. АС  подкрепя предложението на инициативен комитет от гр. Лом за награждаване на 

дарителя д-р Андрей Георгиев  посмъртно с орден „Кирил и Методий“ за значим принос в 

развитието на образованието и  упълномощава Ректора на Медицински университет- София 

проф. д-р Виктор Златков да подпише писмото до Министъра на Образованието и науката  за 

внасянето му в Министерски съвет. 

29.  АС разрешава публикуването на Обява в Държавен вестник за прием на докторанти 

в Медицински университет -София през учебната 2019/2020 г. 
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 30. АС утвърждава промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в МУ-София с предложените корекции от МФ и 

Постоянната комисия за промени на Правилника по ЗРАСРБ в Приложение № 3, Област на 

висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионални 

направления, 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки  и  4.3. Биологически науки,  Област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина 

както следва: 

 30.1. В група от показателите „Е“ в Приложение № 3 на ПУРПНСЗАД  на Медицински 

университет- София, текстът е променен от Национални на Университетски и национални 

проекти. 

 30.2. Направено е и допълнение, отнасящо се до изготвянето на справки за статии с 

импакт фактор и цитирания в чужди бази данни, като освен НАЦИД е включена и ЦМБ. 

 31. АС приема предложението на катедра „Дентална орална и лицево-челюстна 

хирургия“ и ФС при ФДМ и променя разпределението на лекциите и упражненията по 

дисциплината „Клиника на орална и лицево-челюстна хирургия“ от учебната 2019/2020 г. 

както следва: седмично 2 часа лекции, 2 часа упражнения по поликлиника и 2 часа упражнения 

по клиника. 

 32. АС утвърждава актуализирани учебни планове за уч. 2019/ 2020 г. на специалностите 

„медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“, редовно 

обучение по професионално направление 7.5. Здравни грижи (регулирани професии) във 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца. 

33. АС утвърждава актуализиран учебен план по специалност  „Управление на клинични 

изпитвания“ на ОКС „магистър“, задочно  обучение  във ФОЗ в сила от уч. 2019/ 2020 г.  

34. АС утвърждава ценоразпис за 2019 г. на предлаганите изследвания и услуги от 

медико-диагностична лаборатория по Геномна диагностика към Центъра по молекулна 

медицина при Катедра „Медицинска химия и биохимия“ на Медицински факултет. 

         

 

 

  

          
 


