
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я
ОТ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 21.10.2021 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Присъжда награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” с плакет,
сертификат и  парична  награда  от  2  000,00  (две  хиляди)  лева за  най-успешна  научна
разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2018 – 2019 г.
конкурси Грант’2018 и Грант’2019, както следва:

1. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА:
1.1. Медико-биологична научна област: 
Проф. д-р Л. Георгиева, дмн
Медицински факултет, Катедра по медицинска микробиология;
1.2. Медико-клинична научна област:
Проф. д-р Цв. Танкова, дмн
Медицински факултет, Катедра по ендокринология
2. ОБЛАСТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
Доц. д-р Л. Дойчинова, дм
Факултет по дентална медицина, Катедра по детска дентална медицина
3. ОБЛАСТ ФАРМАЦИЯ:
Доц. Л. Пейкова, дф
Фармацевтичен факултет, Катедра по фармацевтична химия.

II. Присъжда ГРАМОТА  и  парична награда по 500,00 (петстотин) лева за най-
успешна научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за
периода 2018 – 2019 г. конкурси Млад изследовател’2018 и Млад изследовател’2019,
както следва:

1. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА:
1.1. Медико-биологична научна област: 
Маг. вирусолог Е. Николова, редовен докторант,
Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и биохимия
(по време на реализиране на изследователския проект)
Научни ръководители: акад.проф.д-р В.Митев,дм,дбн и проф. А.Георгиева, дбн
1.2. Медико-клинична научна област:
Д-р А. Тодорова, редовен докторант
Медицински  факултет,  Катедра  по  ендокринология,  Клиника  по  диабетология,

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД
(по време на реализиране на изследователския проект )
Научен ръководител: проф. д-р Ц. Танкова, дмн;
2. ОБЛАСТ ФАРМАЦИЯ:
Маг. фарм. В. Илиева, редовен докторант
Фармацевтичен  факултет,  Катедра  по  фармакология,  фармакотерапия  и  
токсикология
(по време на реализиране на изследователския проект)
Научни ръководители: доц. М. Бурдина, дф и 
проф. Ц. Георгиева, дм.



III. Академичният съвет реши: Изменя и допълва Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-
София, както следва:

1. В Чл. 10, ал. 3 думите „по професионалното направление на докторантурата“ се
заличават и разпоредбата придобива следния вид:
Чл.  10,  ал.  3  „Лицата  по  ал.  1,  т.  3  се  приемат  при  условията  и  по  реда  на
настоящия  правилник  ако  притежават  диплома  за  придобита  образователно-
квалификационна  степен  "магистър"  в  съответствие  с  утвърдените  държавни
изисквания за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши
училища с професионална квалификация от регулирана професия.“

2. В  Чл.  11,  ал.  1,  т.  2  думите „по  професионалното  направление  на
докторантурата“ се заличават и разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 11 , ал. 1, т. 2. „копие от документа за висше образование, от който да е видно,
че кандидатът притежава магистърска степен.“

3. В  чл.  38,  ал.  1,  т.  3 думите „по  професионалното  направление  на
докторантурата“ се заличават и разпоредбата придобива следния вид:
Чл.  38,  ал.  1,  т.  3  „нотариално  заверено  копие  на  диплома  за  придобита
образователно-квалификационна степен „магистър" (с приложението).“

4. В  чл.  45,  ал.  3,  т.  2  думите „методология  на  научното  изследване  –  обект  на
дисертационна теза“ се заличават и разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 45, ал. 3, т. 2
-         посещение  на  определен  цикъл  лекции  и  упражнения,  участие  в  курсове,
семинари, конференции и др. публични научни изяви;
-         изпити  по  индивидуалния  учебен  план  по  специалността  и  допълнителни  -
определят се от научният ръководител по брой, вид и срокове за полагането им (не
по-късно  от  24-тия  месец  на  докторантурата),  като  се  утвърждават  от
катедрения  съвет.  Допълнителните  изпити  могат  да  включват  западен  език, 
компютърна грамотност, или други, свързани с темата на дисертационния труд.
 

5. В чл. 86 думите „по програма „Методология на научното изследване -  обект на
дисертационна теза“ се заличават и се добавя нов текст както следва:
Чл.  86  „Обучението  в  Докторантското  училище  на  МУ-София  се  заплаща  при
условията и реда на Правилника за устройството и дейността на Докторантско
училище при МУ – София.“
 

6. В  чл.  114,  ал.  1  думите „който  е  направил“се  заменят  с  думите „която  е
направила“ и придобива следния вид:
Чл. 114, ал. 1 „Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, която
включва  председател  -  ръководителят  на  съответната  катедра,  която  е
направила предложението  за  конкурса,  двама  хабилитирани  преподаватели  и  по
възможност един юрист с право на съвещателен глас. Дейността на комисията се
обезпечава  от  технически  сътрудник.  Комисията  се  назначава  със  заповед  на
ръководителя на съответното приемащо структурно звено и разглежда подадените
документи в 14 дневен срок след изтичането на срока по чл. 113, ал. 2.“

7. В  чл.  115,  ал.  1  думите „заявител  на  свободната  академична  длъжност“ се
заличават и разпоредбата придобива следния вид:



Чл. 115, ал. 1 „По предложение на ръководителят на катедрата, ръководителят на
приемащото  структурно  звено  назначава  със  заповед  конкурсната  комисия  за
провеждане  на  изпита  по  специалността  на  кандидатите  за  заемане  на
академичната длъжност „асистент".“

8. В  чл.  120,  ал.  1  думата „ръководителя“ се  заменя  с „катедрения  съвeт“ и
разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 120, ал. 1 „Процедурата по заемане на академична длъжност „главен асистент"
се  открива  с  решение  на  Академичния  съвет  за  провеждане  на  конкурс,  по
предложение  на  съответния  съвет  на  структурното  звено  на  МУ  -  София,
мотивирано с предложение на катедрения съвет на приемащото първично звено.
Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на МУ-
София. Информацията  за  конкурса  се  изпраща  и  до  Националния  център  за
информация и документация за публикуване не по-късно от 7 дни след решението за
обявяване на конкурса от Академичния съвет.“

9. В  чл.  127,  ал.  1  думата  „ръководителя“ се  заменя  с  „катедрения  съвет“ и
разпоредбата придобива следния вид:
Чл.  127,  ал.  1  Процедурата по заемане на академичната длъжност „доцент" се
открива с решение на Академичния съвет за провеждане на конкурс по предложение
на  съответния  съвет  на  структурното  звено  на  МУ  -  София,  мотивирано  с
предложение на катедрения съвет на приемащото първично звено, за наличност на
часова  натовареност  за  учебно-преподавателска  или  изследователска  дейност.
Конкурсът се обявява в „Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ -
София. Информацията за конкурса се изпраща от отдел Наука и акредитация на
МУ-София до Националния център за информация и документация за публикуване не
по-късно от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от академичен съвет. 

10. В  чл.  135,  ал.  1  думата „ръководителя“ се  заменя  с „катедрения  съвет“ и
разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 135, ал. 1 Процедурата по заемане на академичната длъжност „професор" се
открива с решение на Академичния съвет за провеждане на конкурс по предложение
на  съответния  съвет  на  структурното  звено  на  МУ  -  София,  мотивирано  с
предложение на катедрения съвет на приемащото първично звено, за наличност на
часова  натовареност  за  учебно-преподавателска  или  изследователска  дейност.
Конкурсът се обявява в „Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ -
София. Информацията за конкурса се изпраща от отдел Наука и акредитация на
МУ-София до Националния център за информация и документация за публикуване не
по-късно от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от академичен съвет.

 
11. В чл. 74, ал. 1 след думите „1 оригинал“ се добавят думите „на хартиен носител“, а

след  думите „идентични  на  оригинала  копия“ се  добавя „на  хартиен  или
електронен носител (флаш памет, CD)“ и разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 74, ал.1 В срок до 30 дни след положително решение на катедрения съвет за
готовността за защита на дисертационния труд докторантът подава в  сектор
„Наука" на съответния факултет 5 /пет/  комплекта документи -  1  оригинал на
хартиен  носител  и  4  идентични  на  оригинала  копия,  на  хартиен  или електронен
носител (флаш памет, CD), за защитата: ……



12. В чл. 120, ал. 3 след думите „1 оригинал“ се добавят думите „на хартиен носител“, а
след  думите „идентични  на  оригинала  копия“ се  добавя „на  хартиен  или
електронен носител (флаш памет, CD)“ и разпоредбата придобива следния вид:
Чл.  120,  ал.  3      В  двумесечен  срок  от  обявлението  в  „Държавен  вестник"
кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане до ръководителя
на приемащото структурно звено и прилагат 5 комплекта документи - 1 оригинал
на хартиен носител и 4 идентични на оригинала копия, на хартиен или електронен
носител (флаш памет, CD), както следва: ......

13. В чл. 127, ал. 2 след думите „1 оригинал“ се добавят думите „на хартиен носител“, а
след  думите „идентични  на  оригинала  копия“ се  добавя „на  хартиен  или
електронен носител (флаш памет, CD)“ и разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 127, ал. 2      В двумесечен срок от публикуване на обявлението в „Държавен
вестник" кандидатите за участие в  конкурса  подават заявление за допускане до
ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 7 комплекта документи
- 1 оригинал на хартиен носител и 6 идентични на оригинала копия на хартиен или
електронен носител (флаш памет, CD) за останалите членове на журито, както
следва: ..............

14. В чл. 135, ал. 2 след думите „1 оригинал“ се добавят думите „на хартиен носител“, а
след  думите „идентични  на  оригинала  копия“ се  добавя „на  хартиен  или
електронен носител (флаш памет, CD)“ и разпоредбата придобива следния вид:
Чл. 135, ал. 2      В двумесечен срок от публикуване на обявлението в „Държавен
вестник" кандидатите за участие в  конкурса  подават заявление за допускане до
ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 7 комплекта документи
- 1 оригинал на хартиен носител и 6 идентични на оригинала копия на хартиен или
електронен носител (флаш памет, CD) за останалите членове на журито, както
следва: .............

 
15. Приемат се изменения и допълнения в Приложение № 3 към Правилника, с които  се

премахва изискването за задължителност на показателя „Специалност“ (група
показатели  Е), при  оценка  на  кандидатите  за  заемане  на  академична  длъжност
„Главен  асистент“ в  Област  4.1  Физически  науки,  4.2  Химически  науки,  4.3
Биологически науки и 7.1 Медицина – Медико-биологична област, както следва:

-  Част  №1  от  Приложение  №  3  - за  Област  4. Природни  науки  -
математика, информатика. Професионално направление 4.1. Физически науки,
4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки.

В Приложение №3 специалността става незадължителен показател (премахва
се символа „* “).

Добавя се уточнение чрез символа „х “ след цифрата 40 в група от показатели
„Е“, като изнесения текст под таблицата се променя и допълва както следва:

x -изпълнението  на  тези  показатели  зависи  от  спецификата  на  преподаваната
дисциплина и учебната натовареност на катедрата, като недостигът на точки в
Групи Е и Ж може да се компенсира от останалите групи.

Системата създава възможност за  сумирането на точките в  рамките на една
група показатели (А, Б, В, Г и Д), така че да се извършва вътрешна компенсация и
недостигащите  точки  от  един  показател  да  се  допълват  с  точки  от  друг



показател,  но  задължителните  показатели  не  могат  да  бъдат  замествани  от
други  в рамките на същата или друга група (изкл. Групи Е и Ж). 

Останалите изисквания в текста към Приложение 3. не се променят.

-  Част №2 от Приложение № 3 – за  Област 7.  Здравеопазване и спорт.
Професионално направление 7.1. Медицина – Медико-биологична област.

В Приложение №3 специалността става незадължителен показател (премахва
се символа „* “).

Добавя се уточнение чрез символа „х “ след цифрата 40 в група от показатели
„Е“, като изнесения текст под таблицата се променя и допълва както следва:

x -изпълнението  на  тези  показатели  зависи  от  спецификата  на  преподаваната
дисциплина и учебната натовареност на катедрата, като недостигът на точки в
Групи Е и Ж може да се компенсира от останалите групи.

Системата създава възможност за  сумирането на точките в  рамките на една
група показатели (А, Б, В, Г и Д), така че да се извършва вътрешна компенсация и
недостигащите  точки  от  един  показател  да  се  допълват  с  точки  от  друг
показател,  но  задължителните показатели   не  могат да бъдат замествани от
други в рамките на същата или друга група (изкл. Групи Е и Ж).

Останалите изисквания в текста към Приложение 3 не се променят.

IV. Академичният съвет разрешава  изплащането на еднократно възнаграждение под
формата на бонуси във връзка с 01.11. – „Ден на народните будители” съгласно чл. 51, ал. 2,
т. I, т.1 от КТД  / подписан на 05.12.2019 г./ и чл.19, Раздел І, ал.(1) и ал.(2) от ОВПРЗ на
МУ – София от 01.01.2021 г. в размер от 500 лв. / петстотин лева /  за всички служители в МУ –
София  на  основен  трудов  договор  и  в  Катедрата  по  здравни  грижи  на  ФОЗ  „Проф.д-р  Ц.
Воденичаров“, както и  за клиничните преподаватели на 0,25 длъжност от Медицински факултет,
които са на допълнителен трудов договор с Ректора – по 500 лв.

Служители,  които не са на основен трудов договор в  друг  факултет или звено на
Медицински  университет  –  София,  а  съответно  са  на  основен  трудов  договор  при  друг
работодател,  могат  да  получат  еднократното  възнаграждение  под  формата  на  бонус  във
връзка  с  национални,  официални  и  професионални  празници,  независимо  от
продължителността на работния им ден.

V. АС  утвърждава „Методика за предоставяне на финансови стимули на студенти-
доброволци в COVID- отделения“.

1.  Правоимащи лица са студентите от III, IV, V и VI курс на Медицински факултет
или  Факултета  по  дентална  медицина;  студентите  от  II  и  III  курс  на  Факултета  по
обществено  здраве  „Проф.  д-р  Цекомир  Воденичаров,  дмн“  -  специалност  „медицинска
сестра“,  „лекарски  асистент“,  „акушерка“,  „кинезитерапия“  и  съответно  студентите  от
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, специалност „медицинска сестра“, „лекарски
асистент“,  „акушерка“,  студентите  от  I,  II  и  III  курс  на  Медицинския  колеж  „Йорданка
Филаретова” ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в размер на
минимум  60  часа  месечно  в  COVID-отделения  на  лечебни  заведения,  извън  времето  на
учебните занятия. 

По отношение  на  студенти  І  или ІІ  курс  към Медицински факултет  (съответно
другите включени в методиката факултети) се допуска прилагане на изключения предвид
уважителни причини

2. Размер на финансовия стимул - 130 лв. месечно при положени минимум 60
часа доброволчески труд. 



3.  При  положени  под  60  часа  не  се  извършва  финансово  стимулиране,  при
положени над 60 часа месечно доброволчески труд сумата на финансовите стимули не се
променя.

По настоящата процедура за финансови стимули доброволческия труд трябва да е
положен в периода след 01.10.2021 г. /след започване на учебната 2021/2022 година/.

4. Изплащането на финансовите стимули на студентите-доброволци за съответния
месец се извършва до края на следващия месец на съответната календарна година, след
разглеждане  на  подадените  заявления,  изготвяне  и  утвърждаване  на  класирането  на
правоимащите.

5.  Положилите  доброволчески  труд  попълват  ОНЛАЙН-ЗАЯВЛЕНИЕ на
интернет-страницата  на  Медицински  университет-София с  посочени  три  имена,  фак.
номер, данни за банкова сметка, период на доброволческия труд и лечебно заведение, в
което го полагат, което се изпраща към МУ-София, Ректорат.

Положилите доброволчески труд, прилагат към онлайн-заявлението СЛУЖЕБНА
БЕЛЕЖКА от  съответното  лечебно  заведение,  подписана  от  Изпълнителния
директор/Управителя.

Същата трябва да съдържа информация за изработените часове от лицата поотделно
за всеки месец, който се отчита.

6. АС разрешава признаване за учебна заетост на стажант-лекари, полагащи 
доброволчески труд в COVID-отделения както следва:  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
На стажант-лекарите, които полагат доброволчески труд в COVID-отделения на 

лечебните заведения в рамките на преддипломния стаж, да се признават за учебна заетост 
максимално 107 календарни дни от следните стажове: 

Вътрешни болести - 30 календарни дни 
Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина- 35 кал. дни 
Спешна медицина - 20 календарни дни 
Обща медицина - 15 календарни дни 
Хирургия - 7 календарни дни 

ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА:
На студентите IV курс да се признава преддипломен стаж при положен доброволчески

труд в COVID- отделения на лечебните заведения за болнична помощ в рамките на 
определеното време, което да се отчита в Дневник на стажанта. 

7. За признаване на преддипломния стаж следва да се представя официален документ 
от съответното лечебно заведение подписан от Изпълнителния директор/ Управител, за 
периода на проведения доброволчески труд.

VI.  АС  разрешава  обявяването  на  конкурси  за  асистенти  и  хабилитирани
преподаватели в МУ- София както следва:

1. МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ:
-  За  Катедра  по  образна  диагностика  –  един  професор  в  област  на  висшето

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната  специалност  „Образна  диагностика  и  интервенционална  рентгенология“  на  база
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;

-  За  Катедра  по  образна  диагностика  –  един  асистент  в  област  на  висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната  специалност  „Образна  диагностика  и  интервенционална  рентгенология“  на  база
УМБАЛ „Александровска“;

- За  Катедра по анатомия, хистология и ембриология–  един професор и двама
асистенти в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално



направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и цитология“
на база Катедра по анатомия, хистология и ембриология;

- За  Катедра по педиатрия  –  един главен асистент и един асистент  в област на
висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.1.
„Медицина” и научната специалност „Педиатрия“ на база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“;

- За  Катедра по съдебна медицина и деонтология  –  двама асистенти  в област на
висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.1.
„Медицина” и научната специалност „Съдебна медицина и деонтология“ на база УМБАЛ
„Александровска“;

- За  Катедра по алергология – един професор и един доцент в област на висшето
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и
научната специалност „Имунопатология и алергология“ на база УМБАЛ „Александровска“;

-  За  Катедра  по  физиология  и  патофизиология  –  един  асистент   в  област  на
висшето  образование  7.  „Здравеопазване  и  спорт”,  по  професионално  направление  7.1.
„Медицина” и научната специалност „Патофизиология“ на база Сектор „Патофизиология“ на
Катедра по физиология и патофизиология;

2.ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР 
ВОДЕНИЧАРОВ, дмн “:
- Едно място  за „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Хигиена / вкл. 
трудова, комунална, училищна, радиационна и др./“ за нуждите на Катедра „Трудова 
медицина“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

- Две места  за „доцент” на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност 
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за преподаване по 
дисциплините: „Актуални проблеми на стареенето и старостта“ и „ Промоция на здравето“ 
за нуждите на Катедра „Превантивна медицина“ на ФОЗ„ Проф. д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“ . 

- Едно място  за „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедра 
„Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

VII.  АС  присъжда  почетното  звание  „Доктор  Хонорис  Кауза“  на  Медицински
университет-София  на  проф.  д-р  В.  Джонов, директор  на  Института  по  анатомия  в
Университета – Берн за особени заслуги в сферата на благотворителната дейност и принос за
двустранното сътрудничество между швейцарската клиника „Инзелшпитал“ в Берн и МУ-
София.

VIII.  АС приема за сведение и одобрява информацията за избрани преподаватели в
Медицински  факултет при МУ- София както следва:

1.  Гл.  ас.  д-р  М.  Дикова,  дм е  избрана  за  заемане  на  академичната  длъжност
„доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в Катедра по педиатрия
на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“;

2. Д-р Р. Каракашева е избрана 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 Катедра по пропедевтика на
вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“.



IX.  АС разрешава да се отпуснат парични награди в размер по  1 500 лв.  ( хиляда и
петстотин лева) от бюджета на Студентски съвет на следните дипломанти от Випуск 2021 г.
на Факултет по дентална медицина  за отличен успех през периода на професионалното им
обучение:

1. Р. Боксхорн 
2. А. Подвързачова
3. Д. Димитрова

както и награда от 1500 лева на дипломанта И. Попов за особените му заслуги към дейността
на Студентския съвет на МУ-София в периода на неговото професионално обучение.

X. АС награждава с парична награда в размер на 1500 лв. ( хиляда и петстотин лева)
от завещанието на д-р Андрей Георгиев дипломантката  М. Драгиева, завършила с пълно
отличие курса  на обучение и държавните изпити по специалност  „Лекарски асистент“ на
ОКС „бакалавър“  във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“. 

XI. АС избира хонорувани преподаватели в ДЕОС по български език за чуждестранни
студенти на МФ и ФДМ, по немски и английски език, на база прогнозна учебна натовареност
за уч. 2021/2022 г., както следва: 

1. По български език за чуждестранни студенти в Медицински факултет и Факултет 
по дентина медицина за учебната 2021/ 2022г. в условията на присъствена и дистанционна 
форма на обучение: Л.Стамлер, М. Гергинова, Е. Дикова, К. Скординова

2. По английски език: Д. Петрова
3. По немски език: И. Лазарова

XII. АС разрешава да се извърши корекция в т. 15.1. от Решенията на АС на МУ-
София  от  23-24.09.2021г.  /Протокол  №  15/,   както  следва:  от  текста  „Хонорувани
преподаватели по български език за чуждестранни студенти  да се заличи:  от I курс...“,
поради допусната техническа грешка.

Т.15.1. да се чете: „Хонорувани преподаватели по български език за чуждестранни
студенти в МФ и ФДМ в условията на присъствена и дистанционна форма на обучение: Т.
Антонова, М. Андонова, М. Мицкова, Х. Кукова, Д. Иванова, А. Белберова, Г. Иванова, Д.
Витанова, Е. Кючукова, К. Исса, К. Чаралозова, К. Тихова, Н. Богданска, Н. Куков“

XIII.  АС приема следната промяна в Правилника за подготовка и провеждане на учебната
2021/  2022  г.  :  в  раздел  ХVI.  НОРМАТИВИ  ЗА  УЧЕБНАТА  ЗАЕТОСТ  НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В МУ-СОФИЯ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, към точка 8.6.5.:
„15 лв. на учебен час за проведено упражнение в подготвителната учебна година в ДЕОС“ да
се добави текста: „за щатни и хонорувани преподаватели“.

ХIV. Провеждането на присъствен учебен процес в Медицински университет – София
може да се осъществява при прилагане на т. 31 от Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на
Министъра на здравеопазването. Както следва:

а)  100 % от персонала  в  съответния учебен обект  е  ваксиниран  или преболедувал
COVID- 19,  или  разполага  с  отрицателен  резултат  от  проведено  преди  влизане  в  обекта
изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване
по смисъла на Заповед № РД- 91-733/ 27.08.2021 г. на МЗ или разполага с необходимите
документи.

б) да се осигури необходимата организация за допускане в учебния обект само на
лица, които:

- са ваксинирани или преболедували COVID- 19, удостоверено с валидни документи
за ваксинация или преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/ 27.08.2021
г. на Министъра на здравеопазването;

- представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в учебния
обект изследване по метода на полимеразно верижна реакция на  COVID- 19 или



бърз антигенен тест / до 72 часа преди влизане в учебния обект/, удостоверено с
валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на
здравеопазването;

- представят документи за  положителен  PCR тест или положителен антигенен  или
антителен тест за минал  период, доказващ преболедуване.

Дава  се  гратисен/период  -  до  11.11.2021  г.  вкл.  за  желаещите  студенти  и
преподаватели да се ваксинират. През времето на този период ръководството на МУ- София
ще създаде възможност за провеждането на   4 антигенни  теста на студент и съответно на 2
антигенни  теста  на  преподавател.  Ще  се  осигури  предварително  определен  пункт  за
провеждането  на  тестовете,  като  информация  ще  бъде  публикувана  на  електронната
страница на университета.

Запазва се разделянето на групите на две при провеждане на упражненията – там,
където това вече е направено.

За езиковото обучение в ДЕОС – продължава неприсъственото обучение.
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