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    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ   СЪВЕТ НА  

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от  18.09.2018 г. 

 
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема  „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени  и 

заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София“ на 

основание § 43 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗРАСРБ. 

 2. Одобрява избора на ас. А. Митева, доктор по право, за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“в област на Висше 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 при ФОЗ.  

 3. Одобрява избора на М. Шаркова за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ в област на Висше 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 при ФОЗ.  

 4. Одобрява избора на д-р Н. Джафер, дм за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ в област на Висше 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 здравна 

политика и мениджмънт при ФОЗ. 

 5. Одобрява избора на К. Богданова, дм за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ в област на Висше 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 

при ФОЗ. 

 6. Одобрява избора на А.Димитрова, дм за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ в област на Висше 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 

при ФОЗ. 

 7. Одобрява избора на М. Илиева, дм за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ в област на Висше 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 

при ФОЗ. 

 8. Одобрява избора на ас. Петя Атанасова Аспарухова, дм за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в област на Висше 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 във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца. 

 9. Одобрява избора на гл. ас. Цв. Михайлова, дм за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в област на Висше 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 педагогика при ФОЗ.  
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 10. Одобрява избора на доц. д-р Цв. Димитров, дм за заемане на академичната 

длъжност „професор“ в област на Висше образование 7.1. Медицина и научна специалност 

„Офталмология“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи при ФОЗ. 

 11. Избира Редакционен съвет на сп. „Акта Медика Булгарика“ : 

 Гл. редактор:    Проф.д-р В. Златков, дм 

 Отг. Редактор:  Проф. д-р М. Боянов 

 Членове:        Проф. д-р Р. Угринов, дмн 

                    Проф. В. Петкова, дфн 

                    Проф.д-р Т. Златанова, дм 

  Редакционна колегия: 

 Факултет по обществено здраве:  

         Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн 

         Проф. А. Янакиева, дм 

 Медицински факултет:  
        Чл. кор. проф.д-р Ив. Митов, дмн 

         Проф.д-р Цв. Танкова, дм 

         Проф.д-р С. Георгиев, дм 

         Проф.д-р Р. Гърчев, дмн 

 Факултет по дентална медицина:  

        Проф.д-р А. Филчев, дмн 

        Проф.д-р Хр. Попова, дм 

        Доц. д-р П. Станимиров, дм 

 Фармацевтичен факултет:  

        Проф.д-р Н. Данчев, дм 

        Проф. И. Николова, дм 

        Проф. М. Димитров, дф 

 Медицински колеж „Й. Филаретова“:     

         Проф.д-р З. Савова, дм 

 Филиал - Враца:  

        Доц. П. Добрилова, дм 

 Медицинска библиотека:                           
       Д-р Л. Тачева 

 

 12. Утвърждава бюджет на списание „Акта Медика Булгарика“ за 2019 г. в размер на 

18 000 лв. за издаване на 3 книжки при тираж 200 бр. на книжка.  

 13. Приема за сведение информацията от НАОА, с която се констатира, че за учебната 

2017/2018 г. МУ- София не е превишил броя на обучаваните студенти и докторанти 

съгласно Регистъра на МОН и определения от Акредитационния съвет на НАОА капацитет. 

 14. АС не приема предложението на Председателя на АСМБ за удължаване на правото 

на престой в студентските общежития до 6 месеца след края на първата редовна държавна 

сесия. 

 15. АС утвърждава предложението на Директора на СОССБОС и  на Председателя на 

Студентски съвет  за промяна в т. 2 на чл. 14 от „Правилник за условията и реда за 

настаняван, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на МУ- София“ както 

следва: 

 15.1.  Правото за ползване на студентските общежития се прекратява: 

 …………………. 

 - за дипломантите от Медицински факултет и Медицински колеж „Й. Филаретова“- 

със срок до 31.01. на съответната година / за редовния курс на обучение /; 
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 - за дипломантите от Фармацевтичен факултет – със срок до 28.02. на съответната 

година / за редовния курс на обучение /; 

 - за дипломантите от Факултет по дентална медицина – със срок до 15.07. на 

съответната година / за редовния курс на обучение /; 

 - за дипломантите от Факултет по обществено здраве – със срок до 28.02. и до 31.11. 

на съответната година / за редовния курс на обучение по отделните  специалности /; 

 - за докторантите – с изтичане срока на докторантурата; 

 - за специализантите- с изтичане срока на специализацията.  

 15.2. Създава се нова т. 3 на чл. 14.  – при  изключения, случаите се разглеждат от 

Комисията по социално- битовите въпроси след представяне на заявления, придружени от 

съответни документи. 

 16. АС приема за сведение информацията и одобрява предприетите действия за 

извършените проверки от комисия, назначена със заповед на Ректора във Факултет по 

дентална медицина. 

17. АС приема за сведение информацията за отговор от МОН относно имуществени 

претенции срещу МУ- София по договор за обучение на студенти. 

18. АС отказва предложението на Медицински факултет за кандидатстване в МОН и 

НАОА и сключване на договор с фирма „СТУДИУМ“ ЕООД за откриване на поделение  на 

Медицински университет - София в чужбина. 

19. АС приема за сведение информацията за получено наследство по завещание от 

 д-р  Андрей Асенов Георгиев от  САЩ и реши част от завещаната сума да се изразходва 

както следва:        

 19.1. За еднократни награди на завършилите с пълно отличие в размер на 20 000 лв. 

годишно / разпределена на всички факултети, Филиал- Враца и Медицински  Колеж /. 

 19.2. За  еднократни награди в размер на 1000 лв. за студенти получили награди за 

научни постижения на високи форуми проведени в чужбина или отличени от международни 

организации. 

 19.3. За определяне  на награден фонд за откупка на отличените в Конкурса за 

архитектурен проект на Учебно- административната сграда на Ректората. 

 19.4. Да се наименува една аудитория в новата Учебно- административната сграда на 

Ректората на името на завещателя д-р Андрей Георгиев. 

 20.1.  АС реши: Определя награден фонд в размер на 180 000 лв. за присъждане на 

награди на първите три места по проведен  Конкурс за идеен проект с предмет „Ректорат на 

Медицински университет, деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по 

обществено здраве към МУ- София, конгресен център и подземен гараж“ в УПИ I- за 

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

университет“, разпределен както следва: 

 Първо място – 85 000 лева 

 Второ място – 60 000 лева 

 Трето място – 35 000 лева 

 20.2. В наградния фонд е включена и стойността за изработване на макет на 

наградените идейни проекти. 

 20.3. АС възлага на Ръководителите на звената, които ще са ползватели в новата 

Административно- учебна сграда да съгласуват изготвеното задание по Конкурса за идеен 

проект. 

 21.1. АС дава мандат на Ректора за подписване от името на Медицински университет - 

София на Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване между „Диагностично- 

консултативен център XVII- София“ ЕООД и Медицински университет - София за срок от 10 

(десет) години за нуждите на Факултет по обществено здраве съгласно Решение № 350 по 

Протокол № 55 от 14.06.2018г. на Столичен общински съвет. 
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 21.2. АС възлага на Декана на ФОЗ да направи анализ  на състоянието на 

предоставения имот и да изготви проект за използване на помещенията, съгласно нуждите на 

Факултета, като се направи оценка за необходимата инвестиция и се предложи актуализация 

на бюджета и на инвестиционната програма. 

 22. АС приема за Отчета за изпълнението на Инвестиционната програма на МУ- 

София към 18.09.2018 г. и дава съгласие за бъдеща актуализация на инвестиционната 

програма в частта на предвидените средства за ФОЗ след изпълнение на т. 22.2. 

  23. АС приема  Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Неврология“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висшето образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по 

неврология в Медицински факултет при МУ – София, с бази за обучение: 

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по нервни болести 

 УМБАЛНП ,,Св. Наум“ ЕАД  

 УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – Клиника за интензивно лечение на 

нервни болести 

 24. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от 

професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в област на висше образование 

7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия в 

Медицински факултет при МУ – София. 

 25. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Психиатрия“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по 

психиатрия и медицинска психология в Медицински факултет при МУ – София с база за 

обучение: 

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по психиатрия и Клиника по детска 

психиатрия ,,Св. Никола“ 

 УМБАЛНП ,,Свети Наум“  ЕАД 

 26. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Гръдна хирургия“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Клиничния център 

по белодробни болести в Медицински факултет при МУ – София, с база за обучение: 

 МБАЛББ ,,Света София“ ЕАД – Клиника по гръдна хирургия 

 27. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1. 

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

Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински 

факултет при МУ – София, с база за обучение: 

 СБАЛИПБ ,,Проф. Иван Киров“ ЕАД  

 28. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Офталмология“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по 

офталмология в Медицински факултет при МУ – София, с база за обучение: 

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по очни болести 

 УМБАЛ ,,Света Анна“ АД – Клиника по очни болести 

 29. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Сърдечно-съдова хирургия“ от професионално направление 7.1. 

,,Медицина“, в област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на 
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Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология в Медицински факултет 

при МУ – София, с база за обучение: 

 УМБАЛ ,,Св. Екатерина“ ЕАД – Клиника по кардиохирургия и Клиника по 

съдова и ендоваскуларна хирургия 

 30. АС приема Доклад-самооценка за стартиране на процедура за акредитация на 

докторска програма ,,Нефрология“ от професионално направление 7.1. ,,Медицина“, в 

област на висше образование 7.,,Здравеопазване и спорт“, за нуждите на Катедрата по 

вътрешни болести в Медицински факултет при МУ – София, с бази за обучение: 

 УМБАЛ ,,Александровска“ ЕАД – Клиника по нефрология 

 УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски“ – Клиника по нефрология. 

 31. АС приема Доклади за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от предходните процедури. 

 32. АС приема Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА за програмна 

акредитация на професионално направление 7.4. ,,Обществено здраве“. 

 33. АС приема Доклад по прилагането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане на качеството на обучение и академичния състав на професионално направление 

7.4. ,,Обществено здраве“. 

 34. АС разрешава обявяването със срок за подаване на документи - 1 месец, считано 

от 22.10.2018 г.  на следните конкурси: 

 34.1. Конкурс “ГРАНТ-2019” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 

1 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с 

доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи 

академичната длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи 

образователната и научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в структурните 

звена на МУ-София; 

34.2. Конкурс “ГРАНТ-2019” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1 

от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната 

длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и 

научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в Университетските болници, 

сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и 

провеждане на научноизследователска дейност; 

34.3. Конкурс “Млад изследовател-2019” за докторанти на Медицински 

университет-София. 

 35. АС потвърждава решението на Ректорския съвет от 03.09.2018 г. за награждаване 

на  студентите, приети с максимален бал 36.00 от кандидат-студентските изпити- Кампания 

2018 г. с по един брой стетоскоп и по 1 брой апарат за кръвно налягане както следва:  

 1. А. Мусова – специалност „Медицина“ 

 2. В. Георгиева – специалност „Медицина“ 

 3. Л. Гинева – специалност „Медицина“ 

 4. Н. Чакърова – специалност „Медицина“ 

 5. Д. Станчев – специалност „Медицина“ 

 6. К. Стоичков – специалност „Медицина“ 

 7. В. Иванов – специалност „Дентална медицина“. 

 

 36. АС потвърждава решението на Ректорския съвет от 03.09.2018 г. за награждаване 

на студентката от специалност дентална медицина – пети курс  М. Митева за класирането й 

на първо място в престижния конкурс в Лондон за наградата Robert Frank Award- Junior-  с 

почетния знак на Ректора и с парична награда в размер на 1000.00 лв. / хиляда лева /. 
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 37. АС утвърди на учебни планове на ФОЗ и Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца 

както следва: 

 -  актуализирани учебни планове на Специалностите „Обществено здраве и здравен 

мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова 

медицина и работоспособност“ на ОКС „Магистър“, задочна и дистанционна форма на 

обучение във ФОЗ. 

 - актуализирани учебни планове по специалностите „Медицинска сестра“, 

„Акушерка“ и „Лекарски асистент“ на ОКС Бакалавър в професионално направление  

7.5. Здравни грижи / регулирани професии/, редовна форма на обучение във Филиал 

„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 

 - актуализиран учебен план на  специалност „Трудотерапия“ на ОКС Бакалавър във 

Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца в професионално направление 7.5. Здравни грижи  

/ нерегулирани професии/, редовна форма на обучение във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- 

Враца.  

 - учебни програми на специалност „Лекарски асистент“ на ОКС Бакалавър в 

професионално направление 7.5. Здравни грижи / регулирани професии/, редовна форма на 

обучение във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 

 - актуализирана Квалификационна характеристика на специалност „Лекарски 

асистент“ на ОКС Бакалавър в професионално направление 7.5. Здравни грижи / регулирани 

професии /, редовна форма на обучение във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 

38. АС прие правила по провеждане церемония за награждаване Doctor Honoris Causa, 

в съответствие с Предвижданата в ПУДМУС процедура.  

       
 

 

 

 

        РЕКТОР: 

        ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 

 

 

 

    

 
 


