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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

ОТ ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 

29.09.2021 г. 

 

Днес, 29.09.2021 г.в онлайн среда се проведе Годишното отчетно-изборно 

общо събрание на Медицински университет-София. Присъстваха 310 членове 

при необходим минимален кворум от 263 членове.  

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - Председател на ОС на МУ-

София откри заседанието и отправи кратко приветствие към членовете на 

Общото събрание. Пожела на всички да бъдат здрави, да бъдат ваксинирани и 

да продължат работата си в реална работна среда, а не дистанционно. 

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбндаде думата на Председателя на 

комисията по кворума проф. В.Петкова да обяви необходимия кворум, както и 

регистрираните  членове в онлайн заседанието.  

 

Проф. Валентина Петкова:Списъчният състав на Общото събрание на МУ-

София е 400 членове. Необходим кворум за провеждане на  заседанието след 

редукцията на 5членове, съгласно чл. 36а от ЗВО е 263члена. Към настоящия 

момент са се регистрирали 310 членове. С оглед на това е наличен кворум за 

провеждане на заседанието на ОС. 

 

За изготвяне на протокол на заседаниетоПредседателят предложи да се 

гласуват: 

Секретар-протоколчици: 

                  г-жа Люба Йончева Кирилова – Ректорат и 

                  г-жа  Валентина Николова Герасимова – Ректорат 

Гост: 

Радослав Щербаков – Ръководител отдел Финансови и човешки ресурси, той и 

Главен счетоводител на МУ-София 
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Технически лица: 

Марио Кирилов и 

Десислава Димитрова 

Гласуването е анблок. Режим на гласуване. 

 

Акад. проф. д-р Ваньо Митев: 

Със 250 гласа „ЗА“са избрани секретар-протоколчиците: Люба Кирилова и 

Валентина Герасимова, както и госта и техническите лица. 

 

Председателят на ОС- Акад. проф. д-р Ваньо Митевпрочете дневния ред: 

т.1.Отчет на Ректора за дейността на МУ – София, за едногодишния период на 

управление 2020-2021 година и за резултатите от изпълнението на  политиката 

за развитието на висшето училище за мандат 2020-2024г., съгласно чл. 32, ал.1, 

т.13 от Закона за висшето образование. 

т.2. Частичен избор за попълване състава на Академичния съвет на МУ – 

София с един член от нехабилитираните преподаватели от квотата на ФОЗ 

„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и с двама членове студенти, от които 

един от Медицински факултет и един от ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“. 

 

Акад. проф. д-р Ваньо Митевпредложи предиразглеждане на т. 1 от дневния ред 

да се гласува процедура за изказвания по отчета на Ректора. В рамките на две 

минути за изказване. Нямаше други предложения. 

След проведеното гласуване с 250 гласа „ЗА“ бе прието предложението - две 

минути за изказване по отчета на Ректора. 

 

Акад. проф. д-р Ваньо Митевдадедумата на Ректора акад. Л. Трайков, дмнза 

представяне на отчета. 
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Ректорът представя своя отчет за дейността на МУ – София, за 

едногодишния период на управление: 2020-2021 година и за резултатите от 

изпълнението на  политиката за развитието на висшето училище. 

Приложение:Към протокола Отчета на Ректора на МУ-София /78 страници/. 

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митевдадедумата на делегатите за изказване по 

отчета. 

Проф. Радка Кънева – отправи благодарност към ректорското ръководство за 

извършената работа през годината и допълни относно финансирането от МОН 

на Националния университетски комплекс за биомедицинско изследване по 

програмата на МОН в размер на 3,5 млн.лв. За 2,5 млн.лева е закупена 

апаратура за модерно биобанкиранеза геномни изследвания. Проф. Кънева 

допълни и за участието на Университета в Европейската нощ на учените и в 

други национални научни програми финансирани от МОН. 

Акад. Л. Трайков, дмн:Приема допълненията към отчета и подчерта, че това е 

един труд на колектива от катедра Биохимия, който е уникален за съвременната 

наука. Подчерта, че ние трябва да сме горди, че сме част от Европейското 

семейство за геномни изследвания. 

Проф. Д.Чаръкчиев – изказа благодарност към академичния състав за 

реализацията на националните научни програми, за електронното 

здравеопазване в България и възможността за използването му по време на 

лекции и визитация, в КОВИД структурите и др. Вече се използва 

телемедицина за провеждане на консултации от разстояние, както и редица 

други методи – за автоматично отчитане на свободния брой легла. 

Проф. Д. Свинаров – изказа поздравления към академичния състав. Подчерта, 

че лабораторията по лекарствен мониторинг, която той ръководи  има 

съществен принос за развитието на науката в МУ-София. Препоръча 

Академичния съвет да вземе стратегическо решение, с което МУ-София да 

издава списание с импактфактор. Тъй като в Сърбия вече издават такова 

списание. На второ място проф.Свинаров препоръча данните за 

преподавателите да се дават на база цели щатни места. 
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Проф. Д.Буланов – изказа задоволство и удовлетвореност от презентацията. 

Благодари за помощта от страна на ректорското ръководство и отделите на МФ 

за успешното завършване на студентите. Доволен е от съвместните резултати 

постигнати с всички факултети. 

Акад. проф. д-р Ваньо Митевобобщи, че при избора на акад.Л.Трайков за 

Ректор той е обещал много неща и сега всички чухме, че това, което е обещал е 

изпълнено. Той като Председател на ОС е доволен, че се върви по тази линия: 

каквото се обещае – се изпълнява. След удара по Университета през 2016 

година, отново сме най-добри от Медицинските университети в България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС подложи на гласуване представения отчет: 

Режим на гласуване:  

С 250 гласа „ЗА“, делегатите на ОС приеха отчета на Ректора за дейността на 

МУ – София, за едногодишния период на управление: 2020-2021 година и за 

резултатите от изпълнението на  политиката за развитието на висшето училище. 

 

Акад. проф. д-р Ваньо Митевпосочи, че точка първа от дневния ред е изчерпана 

и заседанието преминава към разглеждане на т. 2 от дневния ред а именно: 

частичен избор за попълване на състава на АС с трима членове.  

 

На основание чл.75, ал.3 на ПУДМУС и предложение на Академичния 

съвет на МУ-София от 29.06.2021 година следва да се гласува изменение на 

състава на Изборната комисия, като на мястото на проф.Валентина Петкова, 

проф.Александър Златков и проф.Тихомира Златанова да бъдат избрани 

Проф.Милен Димитров, доц.Елица Деливерска и доц. Александрина 

Воденичарова. 

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митевподложи на гласуване изменението в 

състава на изборната комисия. 

След проведеното гласуване с 249 гласа „ЗА“ и 1глас „Въздържал се“ 

промяната в състава на изборната комисия бе утвърдена. 
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Акад. проф. д-р Ваньо Митевдаде думата на Проф.Б.Ланджов – Председател на 

комисията по кандидатурите. 

Проф. Б.Ланджов : Съставът на академичния съвет следва да се допълни с  

един член нехабилитиран преподавател от квотата на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“ и с двама членове студенти, от които един от квотата на 

Медицински факултет и един от квотата на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“. В тази връзка обявявам списъкът на заявените кандидатури 

както следва: 

 Видин Калинов Кирков  от квотата на  нехабилитираните 

преподаватели от ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. 

 Ралица Данаилова Радоева от квота студентите на ФОЗ „Проф. д-р 

Цекомир Воденичаров, дмн“ 

 Божидар Бориславов Кючуков и Ясмин Бисерова Еланчеваот 

квотатана студентите на Медицински Факултет 

 

След като комисията по кандидатурите разгледа представените заявления от 

кандидатите и приложените към тях биографии намира, че тези кандидатури са 

допустими и отговарят на законовите изискванията. За квотата на студентите от 

Медицински факултет се състезават двама кандидати за едно място. За 

останалите квоти има по един кандидат за всяко едно от местата. В тази връзка 

на основание чл. 81, ал. 6 от ПУДМУС предлагам на председателят на Общото 

събрание да предложи на гласуване утвърждаване от общото събрание на така 

посочения списък с кандидати. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОСподложи за гласуване утвърждаването на така 

посочения списък от проф. Ланджов, дм.  

Режим на гласуване. 
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Председателят съобщава резултата от гласуването:  

Със 195 гласа „ЗА“ и 3 гласа „Въздържали се“ се утвърди така посочения 

списък с кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОСобяви, че списъкът с кандидатите за местата по 

квоти е утвърден. Тайното гласуване за частичен избор на членовете на АС ще 

се проведе присъствено в утрешния ден 30 септември 2021 г. от 9:00 до 15:00 

часа в първа аудитория на  МБК (Медико биологичен комплекс), ул. „Здраве“ 

№ 2. Напомни, че за тайното гласуване е необходимо да се носят поканата за 

общото събрание и документ за самоличност. 

Акад. проф. д-р Ваньо Митевзакри заседанието на общото събрание, поради 

изчерпване на дневния ред.  

 

Общото събрание продължи на 30.09.2021 година с частично тайно 

гласуване за членове на Академичния съвет. 

 Проведено е тайно гласуване с бюлетини съдържащи имената на 

кандидатите съгласно правилата на чл.84 от ПУДМУС. 

 Общо гласували: 288 члена на ОС за Академичен съвет на МУ –София. 

 

 Медицински факултет – квота студенти 

 

1. Божидар Бориславов Кючуков – 130 гласа „ЗА“, 150 гласа „Против“ 

2. Ясмин Бисерова Еланчева-146 гласа „ЗА“, 134 гласа „Против“ 

Невалидни бюлетини – 8 

 

ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – квота нехабилитирани 

лица 

1. Видин Калинов Кирков - 239 гласа „ЗА“, 44 гласа „Против“, 5 

невалидни бюлетини 

2. Ралица Данаилова Радоева – Квота студенти 

274 гласа „ЗА“, 9 гласа „Против“, 5 невалидни бюлетини 
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Съгласно получените резултати изборната комисия обявява членове 

за АС на МУ-София, както следва: 

 

Ясмин Бисерова Еланчева – квота студенти МФ 

Видин Калинов Кирков – квота нехабилитирани ФОЗ„Проф. д-р 

Цекомир Воденичаров, дмн“ 

Ралица Данаилова Радоева – квота студенти ФОЗ„Проф. д-р 

Цекомир Воденичаров, дмн“ 

 

 

Приложение: Протокол на изборната комисия 

 

 

За протокола: Л. Кирилова    Председател на ОС: 

       В. Герасимова     Акад.проф.д-р В.Митев, дм, дбн        

 

 

 

 

 

 


