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Правила за работа на Комисия за текущо 

атестиране на академичен състав (КТААС) на МФ, 

МУ-София 

 
 

1. Комисията ще осъществява контрол върху атестирането на 

академичния състав, съгл. Чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС 

2. Комисията ще упражнява контрол върху процедурите за придобиване 

на научни степени (ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”) и заемане 

на академични длъжности („Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“) 

3. Председател на комисията е Деканът на МФ 

4. Комисията е седемчленна и включва - Декан на МФ, и по двама 

хабилитирани представители от трите направления – предклинични, 

терапевтични и хирургични специалности 

5. Председателят и двама от членовете на комисията в съответното 

направление (предклинични, терапевтични и хирургични 

специалности) при поискване от председателя на ФС дават становище 

към Факултетния съвет дали представените от докторанта документи 

отговарят на изискванията в Приложение 3/4 на ПУРПНСЗАДМУС и 

относно готовността за защита на дисертационния труд за придобиване 

на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”.  

6. Председателят и двама от членовете на комисията в съответното 

направление участват като редовни членове в Комисиите за 

допустимост до конкурси за заемане на академични длъжности в 

зависимост от научната специалност на конкурса (предклинична, 

терапевтична или хирургична). 

7. Участието на Комисията за текущо атестиране на академичния състав в 

съответните комисии за допустимост е както следва: 

7.1. Придобиване на ОНС “Доктор“: 

- Заедно с доклада на Ръководителя на катедрата до Декана на МФ 

съгл. Чл.72(4), се подават и необходимите документи на 

докторанта 

- Въвежда се комисия в състав – Председател: Декан на МФ, и 

членове – двама членове от КТААС от съответното направление 

- Комисията преглежда подадените документи съгл. Чл.74, и изготвя 

становище  дали отговарят на изискванията в Приложение 3/4 на 

ПУРПНСЗАДМУС и относно готовността за защита на 

дисертационния труд (попълва се Приложение 1/Приложение 2). 

- Становището на комисията се предоставя на ФС, който отчислява 

докторанта с право на защита и избира научно жури, или връща 

документите в катедрата за изпълнение на изискванията 
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7.2.Придобиване на НС “Доктор на науките“: 

- Въвежда се комисия в състав – Председател: Декан на МФ, и 

членове – двама членове от КТААС от съответното направление 

- Комисията преглежда подадените документи съгл. Чл.97(1), и 

изготвя становище дали отговарят на изискванията в Приложение 

3/4 на ПУРПНСЗАДМУС и относно готовността за защита на 

дисертационния труд (попълва се Приложение 3/Приложение 4). 

- Становището на комисията се предоставя на ФС, който избира 

научно жури, или връща документите в катедрата за изпълнение на 

изискванията 

7.3.Заемане на академична длъжност „Главен асистент“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана, 

съгл. Чл. 121(1), се включват и двама членове на КТААС от 

съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 121(4) 

съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложение 3/4 

на ПУРПНСЗАДМУС (попълва се Приложение 5/Приложение 6) и 

относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в 

конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и 

мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се 

предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за 

конкурса.  

7.4.Заемане на академична длъжност „Доцент“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана 

съгл. Чл. 128(1), се включват и двама членове на КТААС от 

съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 128(3) 

съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложение 3/4 

на ПУРПНСЗАДМУС (попълва се Приложение 7/Приложение 8) и 

относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в 

конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и 

мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се 

предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за 

конкурса.  

7.5.Заемане на академична длъжност „Професор“ 

- В комисията, която преглежда документите, подадени до Декана 

съгл. Чл. 136(1), се включват и двама членове на КТААС от 

съответното направление  

- Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 136(3) 

съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложение 3/4 

на ПУРПНСЗАДМУС (попълва се Приложение 9/Приложение 10) и 
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относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в 

конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и 

мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се 

предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за 

конкурса.  

 

8. Състав на Комисията, избрана на редовно заседание на ФС, МФ, София 

на 3.11.2016г. 

     Председател: Чл. кор. Проф. д-р Иван Митов, дмн, Декан на МФ 

           Членове:  Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, Зам. Декан по                        

    научната дейност (терапевтични специалности) 

    Акад. проф. Борис Тенчов, дфзн (предклинични специалности) 

                 Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм  

    (предклинични специалности) 

                 Проф. д-р Огнян Георгиев, дм (терапевтични специалности) 

                   Проф. д-р Ива Петкова, дм (хирургични специалности) 

    Доц. д-р Атанас Йонков, дм (хирургични специалности) 

 


