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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 17.04.2018 
 
 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Одобрява избора на Каролина Илиева Горанова за заемане на едно място на 0.5 

длъжност за  „преподавател“ по практика за преподаването в специалност „Лекарки 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 на Филиал 

„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 

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

както следва: 

 2.1. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

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

професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ за нуждите на Катедра „Технология на лекарствените средства и 

биофармация“ при ФФ. 

 2.2. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 - Едно място за „професор“ в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, 

по професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност Физиотерапия, 

курортология и рехабилитация  за нуждите на катедрата по кинезитерапия на ФОЗ. 

 -  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 нуждите на Катедрата по 

социална медицина на ФОЗ. 

 -  Три места 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 преподаването в специалност 

„медицинска сестра“ 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 

медицинска етика и право.  

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

на пенсионна възраст, считано от 05.10.2018 г. на  доц. Арсени Иванов Арсениев, дм от 

Катедрата по социална медицина, ФОЗ / 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. 

 4. АС упълномощава Ректора на Медицински университет- София проф. д-р Виктор 

Златков да подпише Меморандум за сътрудничество между Медицински университет- София и 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на общи редовни кандидат- 

студентски изпити по биология и химия за прием на студенти за уч. 2018/ 2019 г. на основание 

чл.68, ал. 2 от Закона за висшето образование,  за кандидат-студентите, подали документи за 

всички специалности в МУ- София и за кандидат-студентите, подали документи само за 

специалност „Медицина“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 5. АС реши: Да се изплати през м. май 2018 г. еднократно възнаграждение във връзка с 

24-ти май  в размер на 400 лв. на всички служители на основен трудов договор, включително и 
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на преподавателите от клиничните катедри на Медицински факултет, съгласно Раздел V, 

чл.19.I. от ОВПРЗ на МУ- София. 

6. АС приема разработената Методика по чл.90, ал. 5 и ал. 6 от Закона  за висшето 

образование на Бюджета на МУ- София за 2018 г. и приложените Таблици, с оглед 

утвърждаване на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата 

от държавния бюджет за издръжка на обучението, както и утвърждаване на минималните 

базови бюджети съобразно участието на преподавателите в изпълнението на учебния план по 

съответните професионални направления и по структурни звена в състава на МУ- София, в 

съответствие с Доклад от работна комисия, назначена със Заповед на Ректора № РК 36- 190 от  

06.02.2018 г. 

 7. АС утвърждава избора на следните хонорувани преподаватели за обучението на 

чуждестранни студенти от подготвителния курс по български език в ЦЕОФВС: 

  Д-р Николай Стоянов Кръстев – по Анатомия 

  Д-р Татяна Костова Аврамова – по Физиология 

  Ас. Анелия Василева  по Химия 

             Ас. Антон Иванов Коларов и ас. Магдалена Петкова Пенчева – по биология 

 8. АС приема за сведение  и одобрява предложената информация за бъдещото развитие 

на англоезичното научно списание „ACTA MEDICA BULGARICA“, официално издание на МУ- 

София, съгласно чл. 11 на ПУДМУС. 

 9. АС реши: Могат да се предоставят стаи в Студентските общежития, извън бл. 58 за 

преподаватели от МУ- София при необходимост в рамките до 2 % от стаите, съгласно чл. 4, ал. 

5 от Наредбата за „Ползване на студентските общежития и столове“ /ПМС № 235/ 25.09.2008 г./ 

и допълнение  ДВ бр.68/ 30.08.2016 г. 

 10. АС приема за сведение информацията за срещата в МОН по отношение промените в 

ЗВО и вижданията на МОН за изграждане на Кампуси на територията на Студентски град. АС 

приема задълженията, които МУ- София трябва да изпълнява като член на сдружение в Кампус, 

който ще се администрира от друг водещ университет. АС е съгласен да управлява Кампус 

само, когато е единствен / самостоятелен /. 

 11. АС утвърждава Доклад-самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на докторската програма ,,НЕФРОЛОГИЯ“ от професионално направление 7.1. 

,,Медицина“, в област на висше образование 7. ,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на 

Клиничния център по нефрология, с клинични бази:  

 УМБАЛ ,,Александровска“ – Клиника по нефрология и трансплантация; 

 УМБАЛ ,,Александровска“ – Клиника по диализа;  

 УМБАЛ ,,Царица Йоанна“ – ИСУЛ – Клиника по нефрология.  

12. АС  разгледа и одобри съдържанието на следните  декларации: 

12.1. Декларация за  несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал. 1, т. 45 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

12.2. Декларация за  промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за 

несъвместимост с правно основание чл.35, ал.1, т. 3, , във връзка с чл.6, ал. 1, т. 45 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

13. АС възлага на Председателя на ОС да утвърди образци на посочените декларации по т. 12.1 и 

т. 12.2. 

 

 
 
 
 
 

         РЕКТОР: 

              ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 


