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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, ОТЛИЧИЯ И
ЗНАЦИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата процедура регламентира реда и условията за присъждане на
почетни звания, отличия и знаци в МУ–Плевен /академични награди/ в
съответствие и допълнение към чл.19, ал.2 от Правилника за устройството и
дейността на университета.
Чл. 2. С настоящата процедура се определят следните академични награди в
МУ – Плевен.
 Почетно звание „Doctor Honoris Causa“ на МУ – Плевен
 Почетно звание „Почетен професор“ на МУ – Плевен
 Почетен знак „За изключителен принос към развитието на Университета“
 Плакет „За изключителни заслуги към Университета“
 Плакет „За заслуги към Университета“
 Плакет „Медицински университет – Плевен“
Чл. 3. Наградите се присъждат ежегодно на Празника на Медицински
университет – Плевен.

РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ
Чл. 4. Предложение за присъждане на академични награди може да бъде
направено от Ректора, Деканите на съответните факултети, Академичния съвет
и членове на академичната общност на МУ – Плевен.
Чл. 5. Всяко предложение трябва да бъде представено на Комисията за
присъждане на академични награди и да бъде придружено от писмено
аргументирано становище, най-късно до месец април/май на съответната
календарна година.
Чл. 6. Предложенията следва да бъдат направени при условията на
задължителна конфиденциалност и дискретност и не подлежат на обсъждане
преди вземане на окончателното решение от АС при МУ – Плевен.
Чл. 7. Комисията за присъждане на академични награди включва общо 7 члена:
 Председател: Ректор на МУ – Плевен
 Заместник-Председател: Заместник-Ректор по НИД

5 члена, в лицето на Заместник-деканите на Факултет „Медицина“,
Факултет „Фармация“, Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“
и Заместник директора на Научно-изследователския институт на МУ-Плевен.
Чл. 8. Съставът на редовите членове на Комисията се обновява на всеки
четири години, след гласуване от АС на МУ – Плевен.
Чл. 9. Решенията на Комисията се вземат с явно гласуване, с обикновено
мнозинство.
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Чл. 10. След детайлно обсъждане на постъпилите номинации, Комисията
извършва класиране и го представя на Академичния съвет за гласуване и
окончателно решение.
Чл. 11. Академичните награди се връчват на определената тържествена
церемония от Ректора.
Чл. 12. Наградените лица се вписват в Почетната книга на Университета.

АКАДЕМИЧНИ НАГРАДИ
Чл. 13. Почетно звание „Doctor Honoris Causa“:
13.1. Присъжда се на изявени български и чуждестранни медици и научни
работници, за техните изключителни постижения в областта на медицинската
наука и практика, медицинското образование, фармацията, сферата на
общественото здраве и приноса им за развитието и издигането на авторитета
на МУ – Плевен.
13.2. За почетното звание „Doctor Honoris Causa“ не могат да бъдат предлагани
преподаватели на основен трудов договор към МУ – Плевен.
13.3. Във всеки факултет може да се направи само по едно предложение за
всяка календарна година.
13.4. МУ – Плевен не разглежда номинации на местни или национални активни
политици.
13.5. Номинациите трябва да бъдат представени на формуляри, осигурени от
Секретаря на Комисията. Попълването на всички необходими и изискуеми от
формуляра данни е задължително, с цел осигуряване ефективно оценяване на
номинираните от страна на членовете на Комисията.
13.6. За всеки номиниран трябва да се представят:
 Попълнен номинационен формуляр
 Актуална автобиография (CV)
 Най-важните академични постижения /научни степени, звания, награди и
др./
 Основни научни области, в които са неговите разработки и проучвания
 Членство в български и международни научни организации
 Оценка на позицията (статуса) на номинирания от национална и
интернационална гледна точка
 Друга относима информация, която може да бъда от значение за
номинацията и следва да се има предвид.
13.7. Номинациите трябва да се съпровождат от детайлна информация за
реалните публикации на номинирания.
13.8. /1/ Ректорът на МУ – Плевен изпраща официално писмо на успешно
номинирания за званието „Doctor Honoris Causa“ на Медицински университет –
Плевен, с посочване на датата на тържественото връчване на наградата.
/2/ Успешно номинирания за званието „Doctor Honoris Causa“ се
уведомява, че има право на академичното слово, при тържественото
получаване на наградата.
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13.9. След получаване на утвърдителното писмо от номинирания, се уведомява
по подходящ начин целия академичен състав на МУ – Плевен, както и медиите,
с оглед своевременното информиране на обществеността.
Чл. 14. Почетно звание „Почетен професор“ на МУ –Плевен се присъжда на:
14.1. Български или чуждестранни университетски хабилитирани преподаватели и учени за научно-творчески постижения, представляващи значителен
принос в световната медицинска наука и практика, фармация и с принос в
обучението на студенти, специализанти и млади лекари.
14.2. За „Почетен професор“ могат да бъдат предлагани хабилитирани лица заемащи академични длъжности на основен трудов договор към МУ – Плевен,
и външни за Университета преподаватели и учени.
14.3. Във всеки факултет може да се прави само по едно предложение за
календарна година.
14.4. Процедурата по номиниране и избор на „Почетен професор“ се уреждат в
чл.13. 5, 13. 6 и 13. 7.
Чл. 15. Почетен знак „За изключителен принос към развитието на
Университета“ се присъжда на членове от академичния състав на МУ – Плевен
за изключителни заслуги за цялостното развитие на МУ – Плевен и за
утвърждаването на неговия авторитет в страната и чужбина.
Чл. 16. Плакет „За изключителни заслуги към Университета“ се присъжда
на членове от академичния състав за значителен принос в развитието на
определени направления и области на МУ – Плевен.
Чл. 17. Плакет „За заслуги към Университета“ се присъжда на членове на
академичния състав, допринесли за развитието на определени направления и
области на придобилите научната степен „Доктор на науките“ и заелите през
текущата година академичната длъжност „Професор“.
Чл. 18. Плакет „Медицински университет – Плевен“ се присъжда на членове
от академичния състав, придобили образователна и научна степен „Доктор“ или
академичните длъжности „Доцент“ и „Главен асистент“.
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