ИНФОРМАЦИЯ
за извършена проверка в Медицинския университет – София

В изпълнение на Заповед № РД09-1512 от 06.10.2016 г., изменена със Заповеди
№ РД09-1553 от 12.10.2016 г. и № РД09-1558 от 12.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката в периода от 10.10.2016 г. до 21.10.2016 г. комисия от
Министерството на образованието и науката извърши проверка в Медицинския
университет – София.
Предмет на проверката са спазването на Закона за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ) и правилника за неговото прилагане въз основа
на документация по текущи и приключили процедури за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности в периода от началото на 2015 г. до
месец септември 2016 г., както и Закона за висшето образование във връзка със
свикването и провеждането на заседание на Общото събрание на МУ – София, на
11.10.2016 г.
По Закона за развитието на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ) са направени следните констатации:
1. Откриват се несъответствия на текстове във вътрешните нормативни
документи (Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в МУ – София, и Правилникът за устройството и
дейността МУ – София) с разпоредби на ЗРАСРБ, с Правилника за прилагането на
ЗРАСРБ и със Закона за висшето образование.
2. Ограничават се правата на докторанти, отчислени с право на защита, които не
са докторанти на МУ- София, да кандидатстват за заемане на академичната длъжност
„асистент“ в противоречие на разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ.
3. В определени случаи не се спазват нормативно установените срокове по
отделните етапи на процедурите за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности, както и някои досиета за тези процедури не са напълно
окомплектовани с всички документи съгласно нормативните разпоредби. При 5
процедури е нарушена разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от Правилника за прилагането на
ЗРАСРБ, съгласно която съставът на научното жури се определя не по-късно от два
месеца от обявяването на конкурса в Държавен вестник.

4. Трудовите правоотношения с някои лица, заемащи академичните длъжности
„асистент“ и „главен асистент“, не са в съответствие със ЗВО и ЗРАСРБ по отношение
на сроковете, за които са сключени техните трудови договори.
5. Информацията за приключилите процедури за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности не се подава своевременно към НАЦИД в
нарушение на нормативно установените в чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ срокове (до 14 дни).
Заключенията са на базата на извършена проверка на документи по 27
приключили и 15 открити и неприключили процедури за заемане на академични
длъжности и 8 приключили и 3 открити и неприключили процедури за придобиване на
научни степени.
Не са установени процедурни нарушения, с изключение на липса на входящи
номера и дати върху рецензиите и становищата на членовете на научните журита, на
дати върху уведомителните писма до участниците в конкурсите, както и (в 5 от
проверените процедури) липсата на пълен брой декларации на членовете на научното
жури за свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на
ЗРАСРБ.
По свикването и провеждането на Общо събрание от 11.10.2016 г.на МУ –
София са направени следните констатации:
1. В състава на Контролния съвет на МУ – София, не е включен представител на
Студентския съвет, което противоречи на разпоредбата на чл. 34а, ал. 2 от ЗВО.
2. Контролният съвет е изразил становища по незаконосъобразността на
действия и решения на ректора, както и по отношение правото му да сключва и
прекратява трудови договори, с което е излязъл извън кръга на правомощията си,
определени в чл. 34а от Закона за висшето образование.
3. Не е предоставен документ, от който да се установи, че проф. Ваньо Митев е
упълномощен от членовете на академичния съвет, подписали искането за свикване на
заседанието на органа за управление на висшето училище, да насрочи и ръководи
заседанието от 20.09.2016 г. За периода 14.09.2016 – 27.09.2016 г. на проф. Ваньо
Митев е издаден болничен лист.
4. На ръководеното от проф. Ваньо Митев заседание Академичният съвет
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5. В чл. 39, ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на МУ – София, се
указва, че дейността на Академичния съвет се регламентира с приети от него вътрешни

правила. Такива правила не са изготвени - бяхме писмено уведомени, че за дейността
на Академичния съвет не е изработван и утвърждаван правилник.
6. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на МУ –
София, заседанията на Общото събрание са публични, освен ако Общото събрание
реши друго. В протокола от заседанието на Общото събрание от 11.10.2016 г. не е
вписано решение заседанието да не е публично.
7. Гласуваната от Общото събрание Изборна комисия е в състав и с председател,
различни от определените от Академичния съвет от 20.09.2016 г. Разпоредбата на чл.
71, ал. 2 от Правилника на университета е частично спазена.
8. Не са спазени изискванията на чл. 76, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за
устройството и дейността на висшето училище в канцеларията на ректора на МУ –
София, да се депозира кандидатурата за ректор и да се предостави на Комисията по
кандидатурите не по-късно от 10 календарни дни преди изборното Общо събрание.
Седем дни преди изборното Общо събрание Комисията по кандидатурите е следвало да
обяви кандидатите и кратка биографична справка на кандидатите.
9. Има несъответствие между първоначално обявения според протокола от
заседанието на Общото събрание брой присъстващи на заседанието и броя на
регистриралите се според протоколите по изборни бюра.
10. Не може да се прецени доколко бюлетината за избор на нов ректор отговаря
на изискванията на чл. 80, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на висшето
училище, тъй като нейн образец не е предоставен на комисията.
11. Няма информация къде и как са съхранявани документите от заседанието на
Общото събрание от 11.10. 2016 г., както и кой е отговорен за тяхното съхранение.
Към ръководството на Медицинския университет – София, са отправени
препоръки във връзка със:


привеждането на вътрешни за висшето училище нормативни документи
(Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в МУ – София, и Правилник за устройството и
дейността МУ – София) в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и с
правилника за неговото прилагането, както и със Закона за висшето
образование (ЗВО);



привеждането на състава на Контролния съвет на МУ – София, в съответствие
с разпоредбата на чл. 34а, ал. 2 от ЗВО чрез включване на представител на
Студентския съвет при висшето училище;



своевременното подаване на информацията за приключилите процедури за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности към
НАЦИД съобразно нормативно установените срокове;



спазването на нормативно установените сроковете по отделните етапи на
процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности и за пълното окомплектоване на досиетата за тези процедури с
всички документи съгласно нормативните разпоредби;



използването на актуалното наименование на специалността Дентална
медицина при обявяване на конкурси и при следващите етапи от процедурите
за заемане на академични длъжности. Привеждане на наименованията на
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привеждането на трудовите правоотношения с лица, заемащи академичните
длъжности „асистент“ и „главен асистент“, в съответствие със ЗВО и
ЗРАСРБ.



засилване на контрола от страна на ръководството на МУ – София, за
гарантиране спазването на законовите разпоредби и на Правилника за
устройството и дейността на МУ – София, по отношение правомощията на
органите за управление и контрол на висшето училище.

