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П Р О Т О К О Л 
от проведеното Отчетно – изборно Общо събрание  

на Медицинския университет – София 
28.07.2020 година 

 
 Днес, 28.07.2020 г. се проведе Отчетно–изборно Общо събрание (ОС) на 
Медицинския университет – София (МУ-София). Форумът беше открит от 
Председателя на Общото събрание (ОС) за мандат 2016-2020 година.  
 

На трибуната са Председателят на ОС проф. Генчо Начев иРектора на 
МУ-София проф. Виктор Златков. 

Проф. Генчо Начев откри събранието с кратко приветствие към членовете 
и обяви, че за законосъобразното протичане на Общото събрание /ОС/ 
Академичният съвет на МУ-София на своето заседание от 14.07.2020 г. е 
утвърдил състав на Kомисия по първоначален кворум, която извършва 
регистрацията на членовете на ОС. Комисията по кворума е в състав: 

 
Председател: Веселин Димитров Петров – Главен секретар на МУ-София 
Членове: Надежда Христова Георгиева 
                Жени Петрова Тушева 
 
Комисията по кворума работи извън залата и не се гласува от ОС.  
 
 
Проф. Генчо Начев информира членовете на ОС, че списъчния състав на 
Общото събрание е от 400 членове, избрани съгласно чл.27 от Закона за 
висшето образование  (ЗВО) и чл. 34, ал. 1, чл. 40, ал. 1, т. 8 от Правилника за 
устройството и дейността на МУ-София (ПУДМУС) и т. 4 от решения от 
протокол №43 от заседание на АС на МУ-София от 28.05.2020 г. Съгласно 
чл.36, ал. 4 от ПУДМУС заседанието на ОС е законно, ако присъстват 2/3 от 
списъчния му състав (т.е. най-малко 267 члена). Съгласно чл.36а, ал.2 ЗВО и чл. 
36, ал. 4, изречение второ от ПУДМУС при определяне на кворума от 
списъчния  състав се изключват лицата в отпуск при временна 
нетрудоспособност, поради майчинство, раждане и осиновяване или в 
командировка извън страната (редуциран състав).  
 
Проф. Генчо Начев обявява, че в случая трябва да се изключат5 члена 
/отсъстващи по уважителни причини/, така че ОС в момента има редуциран 
състав от 395души.Преди започване на ОС са регистрирани 382 членаи е 
налице изискуемия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание. 
 
Проф. Генчо Начев предлага да се гласуват предложенията за технически 
персонал,утвърден отАкадемичен съвет на 14.07.2020 г., който е необходим за 
провеждане на ОС и ще бъде в залата и пред нея, както следва: 
 



2 
 

а) Преброители по сектори в залата (от ляво на дясно): 
Утвърждават се с явно гласуване ан блок.         
 

Сектор       А  Марин Младенов Ректорат 
Сектор       Б  Моника Маринова Ректорат 
Сектор       В  Магдалена Каснакова Ректорат 
 
Сектор       Г  Даниела Иванова Ректорат 
Сектор      Д  Симеон Манолов Ректорат 
Сектор E  Марина Василева Ректорат 
 
Сектор Ляв 
балкон 

 Татяна Панева Ректорат 

Сектор Десен 
балкон 

 Мая Христова Ректорат 

Сектор Сцена  Таня Иванова Ректорат 
 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха преброителите по сектори в залата. 
 
б) Секретар-протоколчици в залата: 
                  г-жа Люба Кирилова – Ректорат 
                  г-жа  Валентина Герасимова – Ректорат 
 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха секретар-протоколчиците в залата. 
 
в) Секретариат в залата:   
                  г-жа Росица Стаменова – Ректорат 
 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха секретариата в залата. 
 
г) Предварителна подготовка на изборни бюлетини и книжа: 
г-н Радослав Алексиев 
г-н Кристиан Пройчев 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха отговарящите за предварителна 
подготовка на избоните бюлетини и книжа в залата. 
 
д) Технически лица - мултимедия, озвучаване, лаптопи в залата 
г-н Димитър Попов - РТБ 
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                г-н Пламен Воденов - РТБ 
                г-н Андрей Попов – РТБ 

       г-н Стефан Димитров – РТБ 
       г-н Марио Кирилов - Ректорат 
       г-жаПетя Мотова–Ректорат 
 

 След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. 
Въздържал се, членовете на ОС единодушно утвърдиха техническите лица в 
залата. 
е) Регистрационни и изборни бюра във фоайето: 

БЮРО № 1 
1. г-жа Ренета Тилкова 
2. г-жа Боряна Апостолова 
 БЮРО № 2 
1. г-н Антон Йорданов 
2. г-жа Велислава Лалева 
БЮРО № 3 
1. г-жа Марта Генсузова 
2. г-жа Адриана Димитрова 
БЮРО № 4 
1. г-жа Анета Данева 
2. г-жа Любка Колева 
БЮРО № 5 
1. г-н Любомир Луканов 
2. г-жа Снежана Димитрова 
БЮРО № 6 
1. г-жа Анна Митева 
2. г-жа Лилия Станоева 
БЮРО № 7 
1. г-жа Лидия Живкова 
2. г-жа Даниела Илиева 
 БЮРО № 8 
1. г-жа Десислава Йосифова 
2. г-жа Евелина Иванова 

След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха членовете на изборните бюра извън 
залата. 

След гласуванията Председателят на ОС поканва преброителите, 
секретар-протоколчиците и секретариата да заемат определените им места. 
 
Проф. Генчо Начев предлага да се гласува присъствието със статут на гости 
на: Ректора на МУ-София - проф. Виктор Златков, Зам.-ректора проф. Радомир 
Угринов,г-жа Мариела Гинзерова – Гл.юрисконсулт,Главния счетоводител г-н 
Радослав Щербаков, г-жа Десислава Димитрова и г-жа Красимира Пастирова – 
експерт „Комуникации“. 
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След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно разрешиха присъствието на гостите в залата. 
 

След заемането на местата Председателят на Общото събрание 
информира Събранието, че съгласно чл. 37, ал.1 от Правилника за устройството 
и дейността на МУ-София „Заседанията на ОС могат да са публични, след 
решение на ОС“.Председателят на ОС констатира, че до момента няма 
постъпило предложение за публично заседание.  
 
Проф. Генчо Начев обявиДневния ред на ОС приет от АС на 28.05.2020 
година: 
1. Връчване на наградните знаци по случай Празника на университета посветен 
на „Международния ден на здравето“ и постиженията в научно- 
изследователската и преподавателска дейност в МУ–София. 
2. Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2019 г. и 
мандат 2016- 2020 г. 
3. Отчет на Контролния съвет (КС) на МУ-София за изтеклия мандат 2016-2020 
година. 
4. Предложения за промени в ПУДМУС в съответствие с изменения и 
допълнения на ЗВО от 25.02.2020 г. 
5. Избор на Председател и Зам. Председател на Общото събрание с 4-годишен 
мандат за периода 2020-2024 година. 
6. Избор на Контролен съвет на МУ-София, включващ Председател, Зам. 
председател и членове на КС всички с 4-годишен мандат за периода 2020 – 
2024 година. 
7. Избор на Ректор на МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 
година. 
8. Избор на членове на Академичния съвет на МУ-София с 4-годишен мандат за 
периода 2020-2024 година. 
 
Проф. Генчо Начев пояснява, че съгласно чл. 36, ал. 2, т. на ПУДМУС, този 
дневен ред е предложен и приет от АС на 28.05.2020 г., към него не могат да се 
правят изменения и допълнения и поради това няма да бъде подложен на 
гласуване. 
 
По точка 1 от дневния ред Председателят на ОС дава думата на проф. 
Валентина Петкова–Зам. ректор по научната дейност за връчване на 
наградните знаци по случай Празника на университета посветен на 
„Международния ден на здравето“ и постиженията в научно- 
изследователската и преподавателска дейност в МУ – София, както 
следва: 
 
Почетен знак“AESCULAPIUS”за принос в развитието на българската медицина 
през 2019 г. 
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- Проф. д-р Г. Начев, дмн - Председател на ОС на МУ-София. Област на 
висшето образование7. Здравеопазване и спорт. Професионално 
направление 7.1. Медицина. Месторабота: Катедра по сърдечно-съдова 
хирургия и инвазивна кардиология; 

- Проф.д-р В. Златков, дм - Ректор на Медицински университет-София. 
Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 
Професионално направление 7.1. Медицина. Месторабота: Катедра по 
акушерство и гинекология. 

 
Награден знак„PANACEA” за значими постижения в преподавателската, 
научната и експертна дейности през 2019 г: 

- В медико-клинична област: Проф. д-р Б. Богов, дм. Област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт. Професионално направление 
7.1. Медицина. Месторабота: Катедра по вътрешни болести на МФ; 

- В медико-биологичната област: Проф. д-р Б. Ланджов, дм. Област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. Професионално 
направление 7.1. Медицина. Месторабота: Катедра по анатомия, 
хистология и ембриология на Медицински факултет; 

-  В медико-биологичната област: Проф. М. Димитров, дф. Област на 
висшето образование7. Здравеопазване и спорт. Професионално 
направление7.3. Фармация. Месторабота:Катедра по технология на 
лекарствените средства с биофармация на Фармацевтичен факултет;  

- В Медико-социалната област:Проф. К. Визев, дмн. Област на висшето 
образование7. Здравеопазване и спорт. Професионално направление7.4. 
Обществено здраве. Месторабота:Катедра превантивна медицина на 
Факултет по обществено здраве. 

 
Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за 
функционирането и развитието на МУ-София в годините на своята 
професионална реализация:  

- Доц. Л. Трайков, дбф. Област на висшето образование 7. 
Здравеопазване и спорт. Професионално направление 7.1. Медицина. 
Месторабота: Катедра по медицинска физика и биофизика на 
Медицински факултет. 

 
Проф. Генчо Начев дава думата на Ректора на МУ-София за представяне на 
Отчет за дейността на МУ-София през 2019 г. и мандат 2016- 2020 г. 
Проф. д-р В. Златков предложи на вниманието на членовете на ОС задълбочен 
и обстоенОтчетен доклад на Ректорското ръководство за състоянието на МУ- 
София през 2019 г. и за мандат 2016-2020 г. В отчета бе обърнато специално 
внимание на Учебната дейност, като се представиха данни за извършения 
прием на български и чуждестранни студенти, класирания и дипломирани 
студенти за отчетния период.  

Подробно бе разгледана дейността на Отдел Наука и акредитация. 
Посочен бе големият брой на публикации, както и постиженията на МУ- София 
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в Рейтинговата система на Висшите училища в България. Лидери сме и в петте 
професионални направления. Съществуват ясни и високи критерии за развитие 
на академичния състав, като политиката на университета е за гарантиране на 
ръст на хабилитираните преподаватели. Акредитационната политика по 
отношение на докторските програми е стабилна и гарантира създаване на 
отлични условия за постоянно развитие на научния потенциал. 

Възстановиха се номинациите за Доктор хонорис кауза. 
Разгледана бе подробно и дейността, свързана със Следдипломното 

обучение и Университетско-болничната координация, както и сключените 
договори с Университетските болници и други болнични лечебни заведения, 
които към настоящия момент са 73 на брой. 

Проф. В. Златков обърна внимание на големите постижения в 
Международната дейност на МУ- София и по- специално дейността по „Еразъм 
+“. Нарастнала е мобилността на студентите. Сключени са договори със 140 
страни и 118 университета. 

МУ-София през целия мандат запази своята финансова стабилност, без да 
има просрочени и неизплатени задължения. Резултатът от цялостната дейност 
показва значително нарастване на финансовите наличности на Университета 
като цяло от 90 125 473 лв (31.12.2016 г.) на 158 583 897 лв. (31.12.2019 г.) или 
увеличение на наличността с 68 458 424 лв. През 2019 г., както и през 
предходните години, финансовата отчетност на МУ-София стриктно е 
контролирана чрез вътрешните и външни системи на контрол. Резултатите от 
проверките показват, че настоящото ръководство продължава своята дейност 
при стриктно спазване на цялата законова и подзаконова нормативна уредба за 
висшите училища. 

Проф. В. Златков отбеляза постигнатите успехи в  капиталното 
строителство - приключи успешно конкурсът за нова учебна сграда на 
Ректората и бяха обявени победителите. Изготвена бе изложба и бяха 
предоставени за оглед изработените макети на тримата победители. 

По отношение на съдебните дела- през мандата са водени 
административни и граждански дела пред всички съдебни инстанции. Най- 
важното е, че приключи в полза на МУ- София делото за редовното провеждане 
на Изборното събрание през м. октомври 2016 г. и бе признат за законно избран 
Ректора. 

В заключение проф.Виктор Златков подчерта, че представените резултати 
показват убедително успешната дейност на Ръководството за възходящото 
развитие на МУ-София за мандата 2016-2020 година. 

Проф.В.Златков благодари на всички, които със своя професионализъм 
защитиха името на МУ-София като водещ Университет на България и пожела 
ползотворна и успешна работа на новото Ръководство на МУ-София. 
 
Проф. Генчо Начев предлага регламент до 2 минути за изказвания по отчета 
на Ректора на МУ-София. 
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След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха предложения регламент. 

 
Не постъпиха изказвания и въпроси към проф.Виктор Златков след 
предложения отчет на Ректорското ръководство. 
 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха отчета на Ректорското ръководство за 
мандат 2016-2020 година. 
 

Проф. Генчо Начев дава думата на Председателя на Контролния съвет за 
представяне на отчет за дейността му през мандат 2016- 2020 г. 

Проф. А. Тодорова Чете изготвения доклад (приложен към протокола). 
Проф. Генчо Начев дава думата за дискусия по отчетния доклад. 

               Дискусия не последва.  
Проф. Генчо Начев обявява режим на явно гласуване за приемане на 

доклада.  
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха отчетния доклад на Контролния съвет. 
 
Проф.д-р Виктор Златков, проф.д-р Р.Угринов и г-н Р.Щербаков напускат 
залата. 
 

Проф. Генчо Начевпредлага на Събраниетопреди да се премине към 
точка 4 от Дневния ред следният регламент за разисквания и гласуване на 
промените в Правилника, а именно: 

Поради това, че промените в Правилниказа устройството и дейността на 
МУ-Софияса одобрени от Академичния съвет на 28.05.2020 г.иса публикувани 
на сайта на университета от повече от три месеца, за което структурните звена 
на МУ-София са уведомени писмено и в дадения им срок не са постъпили 
никакви предложения за изменения и допълнения на проектопромените, 
Председателя на ОС предлага:  

-   Разискванията да стават поотделно за всяка група от предложения, 
катослед прочитането им дасе правятизказвания по предложенията с 
регламент от 2 минути. 
- Гласуванетона групата предложенияда става веднага след разискванията 
по тях.  

След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха предложението на проф.Генчо Начев. 
 

Проф. Генчо Начевдава думата на Веселин Петров – главен секретар на 
МУ-София да докладва промените в ПУДМУС в съответствие с измененията и 
допълненията в ЗВО от 25.02.2020 година и Решенията на АС от 28.05.2020 
година. 
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Г-н В. Петров предложи на вниманието на членовете на ОС промените в  
ПУДМУС, произтичащи от ЗВО, приет на 25.02.2020 г., както следва: 

I група. Замяна на термини, словосъчетания и изрази: Чл. 21.(1), т. 3; Чл. 
23. (1), т. 2.; Чл. 24.; Чл. 26 (2); Чл. 42. (2); Чл. 50. (1); Чл. 72 (5); Чл. 72 (3); 
Чл.154. (4), т. 4., б. „г/“; Чл.155. (1); Чл.155. (2); Чл.155. (2), т.3. 

Постъпи възражение от д-р Р. Димитров, който поиска подробно 
разясняване по така посочените членове и точки. 

Г-н В.Петровотговори, че промените в правилника са качени на сайта на 
МУ-София в продължение на три месеца и всеки член на ОС е имал 
възможност да се запознае подробно с тях. 

Проф. Генчо Начевобяви режим на гласуване по І група. 
След проведеното гласуване с 380 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 2 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по І група. 

 
II група. Добавени термини, словосъчетания и изрази: Чл. 23. (1), т. 1.; 

Чл. 32. (2); Чл. 34. (1); Чл. 39. (1); Чл. 39. (8); Чл. 40. (1), т.13а; Чл. 47. (2); 
Чл. 69. (1); Чл. 72 (3); Чл. 72 (5); Чл.155. (2), т.2; Чл.157. (2); §3. 
След проведеното гласуване с 380 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 2 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по ІІ група. 
 

III група. Премахнати термини, словосъчетания и изрази: Чл. 34.(1); Чл. 
39. (1); Чл. 40. (1), т. 9.; Чл. 69.(1); Чл. 72 (4), т. 1; Чл. 72 (4), т. 2; Чл. 77, т. 2;  
След проведеното гласуване с 380 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 2 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по ІІІ група. 

 
IV група. Изменения в ПУДМУС, касаещи броя и структурния състав на 

членовете на Общото събрание, Академичния съвет и ОСФ, съобразени с 
промените в ЗВО и по предложение на Комисията по определяне броя и 
структурния състав на членовете на Общото събрание и Академичния съвет: 
Чл. 34. (2); Чл. 35. т. 5.; Чл. 39. (1); Чл. 39. (8); Чл. 40. (1), т. 8.; Чл. 47. (2); 
Чл. 81. (1); Чл. 81. (4);  
След проведеното гласуване с 381 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 1 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по ІV група. 

 
V група. Отменени разпоредби поради смисловото им противоречие със 

ЗВО: Чл. 35.,т. 3. 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по V група. 

 
VI група. Нови правомощия и задължения на Ректора и разпоредби 

относно сключването от него на трудов договор и договор за управление: Чл. 
35., т. 4.; Чл. 40. (1), т. 1.;Чл. 44.,т. 16.; Чл. 44., т. 17.; Чл. 44., т. 18.;Чл. 44.,т. 
19.; Чл. 44., т. 20; Чл. 44., т. 16. (4); Чл. 80. (9); Чл. 80. (10). 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по VІ група. 
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VII група. Изменения в ПУДМУС въз основа на възрастовите 

ограничения за заемане на ръководни длъжности, приети в ЗВО: Чл. 32. (3); 
Чл. 32. (4); Чл. 32. (8) 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по VІІ група. 

 
VIII група. Изменения в ПУДМУС за имуществото и финансирането на 

МУ-София, следствие на промените в ЗВО: Чл.154.(4), т. 1., Чл.154. (4), т. 1., т. 
4., б. „в/“; Чл.154. (5); Чл.154. (6); Чл.154. (7); Чл.155. (1), т.5; Чл.155. (2), т.4; 
Чл.155. (5); Чл.157. (3); Чл.157. (4); Чл.159. (1); Чл. 160а.;  
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по VІІІ група. 
 ІХ група. Изменения в ПУДМУС във връзка с утвърдени от АС на 
28.05.2020 г. дати за патронен празник и празници на отделните структурни 
звена  на МУ-София: чл.10 (1),(2) и (3). 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените по ІХ група. 

След приемане измененията и допълненията в Правилника за 
устройството и дейността на МУ-София по групи, Председателят на общото 
събрание обявява режим на явно гласуване за приеманена целия правилник. 
Проф. Генчо Начев съобщава резултата от гласуването. 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха промените в Правилника. 
 
Проф. Генчо Начев обявява, че следва да се проведат избори за органи на 
управление на МУ-София за мандата 2020-2024г. Преди да се премине към 
т. 5 от Дневния ред (избор на Председател и Зам. председател на ОС), с 
решение на АС от 14.07.2020 г.са определени Комисия по кандидатуритеи 
Изборна комисия, както следва: 
Комисия по кандидатурите: 
Председател:Проф.д-р Силви Георгиев – Зам.Декан на МФ 
Членове:Мариела Гинзерова – Гл.юрисконсулт на МУ-Ректорат 
   Десислава Димитрова – Ръководител отдел „Наука“ 
Проф. Генчо Начевобявява режим на явно гласуване 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно утвърдиха  Комисията по кандидатурите. 
Комисия по изборите: 
Председател: Проф. Захарина Савова, дм- Директор на МК „Й. Филаретова“ 
 Членове: Проф. д-р Тихомира Златанова, дм – Зам. Ректор по УД 
   Проф. д-р Каролина Любомирова, дм- Зам. Декан на ФОЗ 
   Проф.д-р Цветалина Танкова, дм – Зам. Декан на  МФ 
   Гл. ас. Силвия Календерова- Вълкова, дм- МФ 
   Доц. д-р Емилия Карова, дм –  Зам. Декан на ФДМ 
   Гл.ас. д-р Мариана Янкова, дм – ФДМ 
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   Проф.д-р Валентина Петкова- Димитрова, дфн- Зам. Ректор  
   Проф.Александър Златков, дф – Зам. Декан на ФФ 
 
 
Проф. Генчо Начевобявява решението на АС за числеността и състава на 
Изборната комисия. 
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха числеността и състава на изборната 
комисия. 
 
По т. 5 от дневния редпроф. Генчо Начевдава думата на председателя на 
комисията по кандидатурите да обяви постъпилите до момента кандидатури за 
Председател и Зам. председател на ОС на МУ-София.  
Проф.С.Георгиев обяви, че  към 17.07.2020 г. в деловодството на Ректората на 
МУ-София са постъпили две заявления за Председател на ОС, както следва: 
Акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – Катедра медицинска химия и 
биохимия на МФ с вх.№ 4627 от 14.07.2020 г. и от проф.д-р Здравко Асенов 
Каменов, дмн – Катедра вътрешни болести на МФ с вх. № 4728 от 16.07.2020 
година. Постъпило е едно заявление за Зам.Председател на ОС от проф.д-р 
Димитър Темелков Костадинов, дм от Катедра белодробни болести на МФ с 
вх.№ 4460 от 08.07.2020 година. 
 Проф.С.Георгиев обяви, че на 27.07.2020 г. е постъпило заявление с  
вх.№ 5011 от проф.д-р Здравко Каменов, с което той оттегля кандидатурата си 
за Председател на ОС.  

Проф. Генчо Начевпредлага да се гласува списъкът на кандидати за 
председател и зам. председател на ОС на МУ-София и обявява режим на явно 
гласуване.  
След проведеното гласуване с 382 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. Въздържал 
се, членовете на ОС единодушно приеха списъка на кандидати за председател и 
зам. председател на ОС на МУ-София. 
 

Проф. Генчо Начевобяви режим на тайно гласуване за предложените 
кандидатури. 

Проф.З.Савова - Председател на изборната комисия обявява резултатите 
от гласуването, както следва: 
Акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн 
ЗА – 261 гл. 86 – Против 28 – Бели 
 
проф.д-р Димитър Темелков Костадинов, дм 
ЗА – 299 гл. 44 – Против 32 – Бели 

Проф. Генчо Начевобяви резултатите от гласуването: 
Избран Председател на ОС на МУ-София за мандат 2020-2024 година - 
Акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн 
Избран Зам.Председател на ОС на МУ-София за мандат 2020-2024 година - 
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проф.д-р Димитър Темелков Костадинов, дм 
/приложение протокол от Изборна комисия/ 
 

 
Проф. Генчо Начевблагодари  на членовете на ОС за 

дългогодишната им съвместна работа и прикани 
новоизбранитеПредседател и Заместник-председател да заемат мястотона 
досегашния Председател и Заместник-председател и да продължат 
воденето на Общото събрание по следващите точки от дневния ред. 

Новоизбраният председател на ОС Акад.проф.д-р Ваньо Иванов 
Митевприветства присъстващите. Благодари на всички за подкрепата и 
предложи на вниманието им:  

1. Решението на АС от 14.07.2020 година да бъде удостоен със 
званието „Почетен председател на ОС“ – Проф.д-р Генчо Начев, 
който се справи блестящо през 16-те години на четирите си 
мандата като Предсадател на ОС. 

2. ОС да предложи на АС да изработи Статут на „Почетен 
председател на ОС“. 

След проведеното гласуване с 375 гласа ЗА, 0 гл. ПРОТИВ и 0 гл. 
Въздържал се, членовете на ОС единодушно приеха направените предложения. 
 
Преминава се към разглеждане на т. 6 от дневния ред „Избор на Контролен 
съвет на МУ-София, включващ Председател, Зам. председател и членове на КС 
всички с 4-годишен мандат за периода 2020 – 2024 година.“.  
 

Акад.проф.д-р Ваньо Митев прави предложение за утвърждаване броя 
на членовете на Контролния съвет /КС/- досегашен 7 членен (председател, зам.-
председател и 5 члена). 

Акад.проф.д-р Ваньо Митевобявява режим на явно гласуване за 
приемане на числения състав на Контролния съвет. 

След проведеното явно гласуване, членовете на ОС приеха единодушно 7 
членен състав на КС. 

Акад.проф.д-р Ваньо Митев дава думата на председателя на комисията 
по кандидатурите да обяви предложенията за членове на Контролен съвет (КС).  

Председателят на Комисията по кандидатурите – проф.С.Георгиев 
докладва , че към 16:00 часа на 17 юли 2020 година е имало един кандидат за 
председател и двама кандидати за членове,  и един член по право по реда на  
чл.45, ал.1 от ПУДМУС - ЕлианаСветославова Бояджиева – студент от МФ – 
Председател на КК на Студентски съвет. 

Кандидатите не са достатъчни като брой за контролния орган.  
След тази дата са постъпили заявления от още трима кандидати. Поради 

това, че няма достатъчно кандидати за попълване на състава на КС, 
проф.С.Георгиев предлага ОС да вземе решение да се допуснат допълнително 
заявените кандидатури. 
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Акад.проф.д-р Ваньо Митевобявява режим на явно гласуване за вземане 
решение за приемане на по-късно заявените кандидатури или за издигане на 
нови кандидатури за попълване на КС на самото Общо събрание. 

След проведеното явно гласуване, членовете на ОС единодушно взеха 
решение за приемане на по-късно заявените кандидатури или за издигане на 
нови кандидатури за попълване на КС на самото Общо събрание. 

Акад.проф.д-р Ваньо Митевпредлага за Председател на КС 
кандидатурата на Проф.д-р Генчо Кръстев Начев, дмн. 

Проф.С.Георгиев оповести постъпилите заявления за КС, както следва: 
- за Председател на КС е постъпило едно заявление от доц.Мария 

Димитрова Драгнева, дб от Катедра медицинска химия и биохимия на МФ – 
вх. № 4801 от 17.07.2020 година. В последствие доц.Мария Димитрова 
Драгнева, дб е оттеглила своята кандидатура за Председател на КС, но 
същевременно изразява желание за Зам.Председател на същия – с вх.№ 5007 от 
27.07.2020 година.  

- За Зам.Председател на КС има постъпило още едно заявление от 
проф.д-р Радосвета Иванова Василева, дм от Катедра консервативно 
зъболечение при ФДМ – вх.№ 4931 от 22.07.2020 година.  

- За членове на КС са постъпили 4 заявления:  
1. Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн от К-дра Социална 

медицина – ФОЗ – вх.№ 4897 от 22.07.2020 г. 
2. Доц.д-р Ася Захариева Кръстева-Панова – К-дра образна и орална 

диагностика – ФДМ  - вх.№ 4930 от 22.07.2020 г. 
3. Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм – К-дра Икономика на 

здравеопазването - ФОЗ – вх.№ 4681 от 15.07.2020 г. 
4. Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф – Катедра фармакогнозия – ФФ – вх.№ 

4678 от 15.07.2020 г. 
 
Акад.проф.д-р Ваньо Митевобявява режим на явно гласуване за 

утвърждаване на листата за кандидати за членове на КС. 
След проведеното явно гласуване, членовете на ОС единодушно 

утвърдиха така предложената листа за членове на КС: 
 
Председател:           проф.д-р Генчо Кръстев Начев, дмн 
Зам.Председатели:  доц.Мария Димитрова Драгнева, дб 
/квота за 1 член/     проф.д-р Радосвета Иванова Василева, дм 
 
Членове: Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф 
       Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм 
       Доц.д-р Ася Захариева Кръстева-Панов 
Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн 
 
Акад.проф.д-р Ваньо Митев разясни, че според чл.84, ал.4 ПУДМУС 

бюлетините за председател и заместник-председател и членове на КС съдържат 
информация за какво се гласува, трите имена на кандидатите подредени по 
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азбучен ред на собствените имена, като пред всяко от имената има празно 
квадратче. Като забележка в бюлетината се указва и начина на гласуване. 
Изборът се извършва като желаният вот се отбелязва в празното квадратче със 
знака „Х" или „V“ или с изписано „ДА“. Отрицателен вот е задраскване на 
името на кандидата и празното квадратче пред него. Недействителни са 
бюлетините: 
−в които не е отбелязан вот;  
−скъсаните бюлетини;  
−бюлетини, които не позволяват да се установи еднозначно волята на 
гласувалия;  
−в която са зачертани всички кандидати, ако са повече от един; 
−в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други 
знаци; 
−вписване на допълнителни кандидати в бюлетината. 
  

Акад.проф.д-р Ваньо Митев обяви режим на тайно гласуванеза 
предложените кандидатури за Контролен съвет.  
 
След проведеното тайно гласуване, проф.Захарина Савова обявява резултатите 
както следва: 
Гласували 358 члена 
Председател:     проф.д-р Генчо К. Начев   ЗА 302     Против 44    Бели 12 

  
Зам.Председатели:   
доц.Мария Д. Драгнева    ЗА 162Против 156    Бели 40 
проф.д-р Радосвета И. Василева ЗА 152   Против 166  Бели 40 /квота за 1 
член/  
Членове:      
Доц. Нико Й.Бенбасат    ЗА 297     Против 45    Бели 16 Проф. 
Красимира Д. Маркова  ЗА 305     Против 27    Бели 26Доц.д-р Ася З. 
Кръстева-Панова  ЗА 298     Против 43    Бели 17 Проф.д-р Анжелика 
В.Монова  ЗА298Против 42Бели 18 
 
След проведеното гласуване Изборната комисия обявява следния състав на КС 
на МУ-София за мандат 2020-2024 година: 

Председател:           проф.д-р Генчо Кръстев Начев, дмн 
Зам.Председатели:  доц.Мария Димитрова Драгнева, дб 
 
Членове: Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф 
       Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм 
       Доц.д-р Ася Захариева Кръстева-Панов 
                Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн 
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И още един член по право по реда на  чл.45, ал.1 от ПУДМУС - 
ЕлианаСветославова Бояджиева – студент от МФ – Председател на КК на 
Студентски съвет./приложение на протокол на Изборна комисия/.  
 
 

Пот.7 от дневния ред „ Избор на Ректор на МУ-София с 4-годишен 
мандат за периода 2020-2024 година“ 

Акад.проф.д-р Ваньо Митевприканва проф.Силви Георгиев – 
Председател на комисията по кандидатурите да информира ОС за постъпилите 
кандидатури за Ректор на МУ-София и на основание чл. 80, ал. 4 да представи 
становището на комисията по изпълнението на нормативните изискванията за 
всеки от кандидатите за Ректор. 
Проф.С. Георгиев обявява, за всяка кандидатура дали съответства на 
изискванията на ЗВО и ПУДМУС. 

Проф.д-р С. Георгиевпредстави Протокол № 1 от 22.07.2020 година от 
Заседание на комисията и посочи, че са постъпили две заявления за Ректор.  

- На проф.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм от Катедра Хирургия 
на МФ, с вх.№ 4805 от 17.07.2020 г. и  

- на Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн от Катедра 
Неврология при МФ, с вх. № 4778 от 17.07.2020 година. 

С протокол № 4 от 28.07.2020 година комисията по кандидатурите 
констатира, че в деловодството на Ректората на МУ-София е постъпило 
заявление с Вх.№ 5055 от 28.07.2020 година от проф.д-р Костадин Георгиев 
Ангелов, дм, с което той оттегля кандидатурата си за Ректор на МУ-София, 
поради заемане на държавен пост – Министър на здравеопазването. 
 

На основание чл. 80, ал. 5, .т. 1 от ПУДМУС, Председателят на ОС 
обявява режим на явно гласуване за утвърждаване списъка на кандидатите за 
Ректор, които отговарят на изискванията. 

Проф.д-р С.Георгиев представя като единствена постъпила кандидатура 
за Ректор на Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн като обявява, че тя 
отговаря на изискванията на ЗВО и ПУДМУС. 

На основание чл. 80, ал. 5, .т. 1 от ПУДМУС, Председателят на ОС 
обявява режим на явно гласуване за утвърждаване списъка на  кандидатите за 
Ректор на МУ-София, които отговарят на изискванията. 
След проведеното гласуване членовете на ОС единодушно утвърдиха списъка 
на кандидатурата за Ректор. 

Акад.проф.д-р В.Митев дава думата на Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов 
Трайков, дмн да представи концепцията за развитие на МУ-София за мандат 
2020-2024 година. 

Ключови елементи в програмата на Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов 
Трайков са: учебна дейност, научна дейност, капитално строителство, 
студентски въпроси и финанси.  

Основен акцент в учебната дейност е разработването на компетентностни 
профили по специалности в съответствие с Европейската референтна рамка на 
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ключовите компетентности на учене през целия живот /продължаващо 
обучение/.  

Периодично актуализиране на учебни планове с акцент върху 
интердисциплинарния подход при подготовката им.  

Създаване на нови интерактивни дигитални ресурси и условия за учене и 
оценяване в електронна среда.  

Развитие на съвместни учебни програми и участие в университетски 
мрежи.  
 В областта на научната дейност акад.Трайков акцентира върху участие в 
проекти по програми Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Други действащи 
научни проекти по европейски програми с международни партньори.  

Участие в национални научни проекти и програми финансирани от фонд 
„Научни изследвания“ МОН и оперативни програми.  

Създаване на механизми за обвързване на научната дейност със системата 
на възнагражденията.  

Създаване на условия за привличането и задържането на млади 
преподаватели. 
 В областта на капиталното строителство основен приоритет е 
разширяване на сградния фонд. 
 В заключение акад.проф.д-р Л.Трайков обеща да продължи традициите за 
достойно и отговорно гарантиране на обществото за блестящо подготвени 
специалисти във всички сфери на медицинското изкуство; блестящи 
преподаватели, които да поемат достойно щафетата и блестящи учени, които да 
са гордост за всеки един изследователски център по света.  
/Концепцията се прилага към протокола/ 
 

Акад.проф.д-р В.Митевдава думата на председателя на изборната 
комисия – проф. З.Савова да разясни процедурата по гласуване 
 

Проф.З.Савова чете процедурата за гласуване по чл. 84 от ПУДМУС.  
Според чл.84, ал.4 ПУДМУС бюлетините за Ректор съдържат 

информация за какво се гласува, трите имена на кандидатите подредени по 
азбучен ред на собствените имена, като пред всяко от имената има празно 
квадратче. Като забележка в бюлетината се указва и начина на гласуване. 
Изборът се извършва като желаният вот се отбелязва в празното квадратче със 
знака „Х" или „V“ или с изписано „ДА“. Отрицателен вот е задраскване на 
името на кандидата и празното квадратче пред него. Недействителни са 
бюлетините: 

−в които не е отбелязан вот;  
−скъсаните бюлетини;  
−бюлетини, които не позволяват да се установи еднозначно волята на 

гласувалия;  
−в която са зачертани всички кандидати, ако са повече от един; 
−в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или 

други знаци; 
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−вписване на допълнителни кандидати в бюлетината. 
 
Проф. З.Савовапояснява, че кандидатът за Ректор е избран ако е получил 

обикновено мнозинство (повече от 50% от присъстващите). 
 
Акад.проф.д-р В.Митев  обявява режим на тайно гласуване.  
След проведеното тайно гласуване Акад.проф.д-р В.Митевдава думата на 

проф. З.Савова  да обяви резултатите. 
Проф. Захарина Савова обявява следните резултати: 

Общо гласували: 356 
ЗА – 330 гласа 
Против – 19 гласа 
Невалидни – 7 гласа 
 

Акад.проф.д-р В.Митевобяви  Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов Трайков, 
дмн за Ректор на МУ-София за мандат 2020-2024 година. 
 

Акад.проф.д-р В.Митевдаде думата на проф.Георги Момеков, който 
направи следното предложение за предварително изпълнение на решението за 
избор на Ректор на МУ- София от заседанието на общото събрание: 
 Проф.Г. Момеков предлага за обсъждане и гласуване  разпореждане на 
общото събрание за предварителното изпълнение на решението на общото 
събрание по т.7 от дневния ред за избора на акад. проф. д-р Лъчезар Д. Трайков, 
дмн за Ректор. За това излага следните мотиви:  

В рисковата, несигурната и опасна епидемична обстановка е необходимо 
да бъдат защитени важните обществени интереси, свързани с правата на 
студентите и на академичния състав за обезпечаване на  възможност висшето 
училище да продължи доброто изпълнение на основните си дейности като 
осигури отлични възможности за обучението на студентите и на докторантите, 
изпълнението на научните проекти, по които МУ-София е бенефициент и да 
запази високото място, което заема в рейтинговата система. 

 В периода месец август – месец октомври 2020 година предстоят 
неотложни и основополагащи административни процедури от компетенцията 
единствено на ректора на висшето училище. Това е приемане на студенти 
държавна поръчка и  платено обучение,  провеждане  на кампания за прием на 
чуждестранни студенти за платено обучение по медицина, дентална медицина и 
фармация на английски език, сключване на договорите за обучение на студенти 
платено обучение и на докторанти, административните процедури за 
зачисляване на специализанти, сключване на договори по обществени поръчки, 
за които вече са започнали да текат законовите срокове, както и всички други  
дейности, които са от компетентността на ректора на висшето училище по чл. 
32 от ЗВО.  

Наред с това следва да се посочи, че висшето училище е 
непрекъснато работеща  организация, която не би следвало да бъде оставена без 
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ръководство, то да бъде сменявано от временно изпълняващ длъжността 
особено в предстоящия по-тежък период (септември-октомври)  до решаване на 
спора за законосъобразността на избора на ректор, ако има такъв. В тази връзка 
предварителното изпълнение на решението по т.7 от дневния ред, ще доведе до 
запазване на академичното самоуправление на МУ-София и няма да допусне 
блокиране на дейността на университета. 

С оглед на горното подробно изложение намирам, че съществува 
обоснована преценка за необходимостта за гласуване на разпореждане за 
предварително изпълнение на настоящото решение за избор на ректор.  
 

Акад.проф.д-р В.Митевобяви режим на явно гласуване за приемане 
предложение за предварително изпълнение на решението за избор на Ректор на 
МУ- София. 
След проведеното гласуване членовете на ОС единодушно приеха 
предложението за предварително изпълнение на решението за избор на Ректор 
на МУ- София. 

Акад.проф.д-р В.Митев предложи на членовете на ОС да гласуват 
предложение до Министъра на МОН за сключване на договор за Ректор с  
Акад.проф.д-р Лъчезар Динчов Трайков по реда на чл.10 от ЗВО. 
След проведеното гласуване членовете на ОС единодушно приеха направеното 
предложение. 

Акад.проф.д-р В.Митевпредложи да се премине се към разглеждане 
на т. 8 от дневния ред „Избор на членове на Академичния съвет на МУ-
София с 4-годишен мандат за периода 2020- 2024 година.“ 
 

Акад.проф.д-р В.Митевприканви Председателя на комисията по 
кандидатурите  проф.С. Георгиев да информира Общото събрание за 
постъпилите кандидатури за членове на Академичния съвет на МУ-София по 
факултети и по квоти, съобразно решение на АС от 28.05.2020 г. и на основание 
чл. 81, ал. 5 да представи становището на комисията по изпълнението на 
нормативните изискванията кандидатите за членове на АС. 

Проф.С. Георгиев докладва, че с Протокол № 1 от 22.07.2020 г. в 
Комисията по кандидатурите са постъпили 74 заявления, както следва: 

- МФ – 37 заявления:  
- за хабилитирани преподаватели – 29;  
- за нехабилитирани преподаватели – 5;  
- студенти – 4; 
- ФДМ – 12 заявления: 
- за хабилитирани преподаватели – 9;  
- за нехабилитирани преподаватели – 2;  
- студенти – 1; 
- ФФ – 13 заявления:  
- за хабилитирани преподаватели – 9;  
- за нехабилитирани преподаватели – 2;  
- студенти – 1; 
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- администрация – 1; 
- ФОЗ – 9 заявления: 
- за хабилитирани преподаватели – 5;  
- за нехабилитирани преподаватели – 3;  
- студенти – 1; 
- МК – 1 заявление:  
- Филиал - Враца – 1 заявление: 
- ДЕОС – 1 заявление 
Акад.проф.д-р В.Митевпредложи след провеждането на тайното 

гласуване кутиите с изборните бюлетини да бъдат запечатани и подписани от 
членовете на изборното бюро. Бюлетините ще бъдат пренесени от 
Председателя и членовете на изборната комисия, и оставени на съхранение в 
Ректората на МУ – София в зала с инсталирани камери за наблюдение и 
запечатани в специално предназначен за целта метален шкаф, в съответствие с 
утвърдени от АС на 14.07.2020 г. „Правила за съхранение на изборни 
бюлетини“. Броенето ще се извърши на следващия ден и резултатите ще бъдат 
обявени допълнително. 

Акад.проф.д-р В.Митевобявява режим на явно гласуване. 
След проведеното явно гласуване членовете на ОС единодушно приеха  

направеното предложение. 
Акад.проф.д-р В.Митевобяви режим на тайно гласуване за избор на 

членове на АС на МУ-София. 
/приложение на протокол от избор на членове на АС за мандат 2020-2024 

година/ 
 

Акад.проф.д-р В.Митевблагодари на членовете на ОС за участието им, 
обявява Дневния ред за изчерпан и закрива Общото събрание. 
 
 
Протоколирали:  
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС 
Л.Кирилова  ………………………   на МУ-СОФИЯ: 
 
В.Герасимова …………………….   АКАД.ПРОФ.Д-Р В.МИТЕВ, дм, дбн 


