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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1 

Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 

rector@mu-pleven.bg 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  

на заседание на Академичен съвет  

01.10.2018 г. 

 

 

I. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

II. 1. Становище на Контролния Съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ - 

Плевен към 30.06.2018 г. 

2. Становище на Контролния Съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

състава на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве с представители на студентите 

и докторантите, проведени на 19.09.2018 година. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на д-р Рада Маркова Маркова, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“ в Научноизследователския институт 

при МУ-Плевен. 

2. Утвърждаване на процедура за материално стимулиране на първи автор за направени 

публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници. 

3.Преразпределение на незаетите докторантски места от конкурс 2018/2019  г. 

4. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за частично финансиране на  форум „XVI 

Юбилейна национална студентска конференция за студенти и преподаватели от Медицински 

колеж“, по случай 70-годишнината от създаването на Медицински колеж. 

5. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с плакети 

за академично развитие на 1 ноември 2018 г. – Ден на народните будители.  

 Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за стартиране на процедура за откриване на катедра „Оценка на здравни 

технологии“ към факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 

2. Удължаване на трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова, д.б.н. с една година, 

считано от 26.09.2018 г. 

3. Предложение за даване на имена на двете големи аудитории във Факултета по Фармация - 102 и 

113 – с имената на известните учени – Александър Флеминг (102 зала) и Луи Пастьор (113 зала). 

Докл.: Проф. Т. Веков 

 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за нуждите на преподаването в 

Медицински колеж през учебната 2018 – 2019 година. 

mailto:rector@mu-pleven.bg


2 

 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка на проект за разкриване на  специалност «Социални 

дейности в здравеопазването» от професионално направление «Социални дейности», ОКС 

«професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

3. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, направени при 

оценяване на Проект за разкриване  на професионално направление «Здравни грижи» със 

специалност от нерегулираните професии «Медицинска козметика», ОКС «професионален 

бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

4. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 

«Здравни грижи» със специалност от нерегулираните професии «Медицинска козметика», ОКС 

«професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

 

V. Текущи. 

1. Представяне на Център за компетентност „Леонардо да Винчи“ по проект BG05M2OP001-

1.002-0010-C01 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА 

ХИРУРГИЯ", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ и Европейския регионален фонд. 

2. Решение за стартиране на процедура по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните 

заведения.  

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една нова академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“, АЕО към катедра 

„Пропедевтика на вътрешните болести“.  

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ по Медицинска генетика към сектор „Медицинска генетика“.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №13 

от заседание на АС, проведено на 01 октомври 2018 г. 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р С. Александрова-Янкуловска, доц. д-р П. Лисаев. 

По други причини –проф. Тони Веков, доц. д-р И. Вълков, доц. д-р Цв. Луканов, Радостин 

Димитров, Мария Георгиева, Иванела Георгиева, Ралица Петрова и Константина Каракадиева-

студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

     18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

     13 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред 

беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: доц. д-р А. 

Русева и членове: д-р Н. Статев и д-р П. Василева-докторант. 

 

По първа точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. 

– докл. г-н И. Потурлиев. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред – докл. доц. д-р Цв. Валентинова 
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1. Становище на Контролния Съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ 

- Плевен към 30.06.2018 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ - Плевен към 30.06.2018 г. 

 

2. Становище на Контролния Съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

състава на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве с представители на студентите 

и докторантите, проведени на 19.09.2018 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване състава на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве с 

представители на студентите и докторантите, проведени на 19.09.2018 година. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност” 

докладва доц. д-р Г. Ставрева, Зам. ректор. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Рада Маркова Маркова, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“ в Научноизследователския институт 

при МУ-Плевен. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Рада Маркова Маркова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“ в 

Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

 

4. Утвърждаване на процедура за материално стимулиране на първи автор за направени 

публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирана процедура за материално стимулиране на първи 

автор за направени публикации в списания, реферирани и индексирани в световни 

вторични литературни източници. 

 

5. Преразпределение на незаетите докторантски места от конкурс 2018/2019 г. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Преразпределя незаети докторантски места от конкурс 2018/2019 г. както 

следва: едно място за редовна докторантура по Анатомия, хистология и цитология и едно 

място за задочна докторантура по Ортопедия и травматология. 

 

6. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за частично финансиране на форум 

„XVI Юбилейна национална студентска конференция за студенти и преподаватели от 

Медицински колеж“, по случай 70-годишнината от създаването на Медицински колеж. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за частично финансиране на 

форум „XVI Юбилейна национална студентска конференция за студенти и преподаватели 

от Медицински колеж“, по случай 70-годишнината от създаването на Медицински колеж. 

 

7. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие на 1 ноември 2018 г. – Ден на народните будители.  

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списък с представители на академичната общност за 

награждаване с плакети за академично развитие на 1 ноември 2018 г. – Ден на народните 

будители (списъкът се прилага отделно). 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност „асистент“ към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м. 

1. Предложение за стартиране на процедура за откриване на катедра „Оценка на здравни 

технологии“ към факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Стартира процедура за откриване на катедра „Оценка на здравни 

технологии“ към факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 
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2. Удължаване на трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова, д.б.н. с една година, 

считано от 26.09.2018 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез тайно гласуване удължава трудовия договор на проф. Регина Комса-

Пенкова, д.б.н., с една година, считано от 26.09.2018 г. (бюлетините от гласуването се прилагат 

отделно). 

 

3. Предложение за даване на имена на двете големи аудитории във Факултета по Фармация 

- 102 и 113 – с имената на известните учени – Александър Флеминг (102 зала) и Луи Пастьор (113 

зала). 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На двете големи аудитории във Факултета по Фармация - 102 и 113 се дават 

имената на известните учени – Александър Флеминг (102 зала) и Луи Пастьор (113 зала). 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м. 

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за нуждите на преподаването в 

Медицински колеж през учебната 2018 – 2019 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списък на хоноруваните преподаватели за нуждите на 

преподаването в Медицински колеж през учебната 2018 – 2019 година. 

 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка на проект за разкриване на специалност „Социални 

дейности в здравеопазването” от професионално направление „Социални дейности”, ОКС 

„Ппрофесионален бакалавър” със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка на проект за разкриване на специалност 

„Социални дейности в здравеопазването” от професионално направление „Социални 

дейности”, ОКС „Ппрофесионален бакалавър” със срок на обучение 3 години /шест учебни 

семестъра. 

 

4. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, направени при 

оценяване на Проект за разкриване  на професионално направление „Здравни грижи” със 

специалност от нерегулираните професии „Медицинска козметика”, ОКС „Професионален 

бакалавър” със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, 

направени при оценяване на Проект за разкриване  на професионално направление 

„Здравни грижи” със специалност от нерегулираните професии „Медицинска козметика”, 

ОКС „Професионален бакалавър” със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра. 

 

5. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление „Здравни грижи” със специалност от нерегулираните професии „Медицинска 

козметика”, ОКС „Професионален бакалавър” със срок на обучение 3 години /шест учебни 

семестъра. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

професионално направление „Здравни грижи” със специалност от нерегулираните професии 

„Медицинска козметика”, ОКС „Професионален бакалавър” със срок на обучение 3 години 

/шест учебни семестъра. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

5. Представяне на Център за компетентност „Леонардо да Винчи“ по проект BG05M2OP001-

1.002-0010-C01 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D 

И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ", 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и 

Европейския регионален фонд. 

Проф. Делийски – Подкрепя и приветства начинанието. Благодари на всички, които 

допринвсоха това да се случи. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Стартира Център за компетентност „Леонардо да Винчи“ по проект 

BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И 

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ", финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд. 

 

2. Решение за стартиране на процедура по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните 

заведения.  

Подробни разяснения по съществото на процедурата направи проф. д-р Сл. Томов – 

Ректор. 

Изказвания: 
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Проф. д-р Д. Стойков – Разделянето на УМБАЛ от МУ е несполучлив ход, доказан във 

времето. Крайно време беше да се върне поне частично старото положение. Приемането на тази 

процедура е важно. 

Проф. д-р Т. Делийски – Напълно приветствам идеята за обединяване. Трябва да се 

направят всички усилия за постигането й. 

Доц. д-р П. Тончев – отговорността за доброто управление се споделя от Университета и от 

Болницата. 

Д-р Н. Статев – Обединяването е условие за по-добро развитие, за задържане на кадрите и 

постепенно уеднаквяване на доходите. 

Проф. Стоянова – Ще бъдем ли отделни финансови субекти? От къде ще дойде 

увеличението на средствата? 

Проф. д-р Томов – Институциите запазват своята оперативна и финансова самостоятелност. 

По-доброто менажиране вероятно ще привлече и повече средства. 

Проф. д-р Ц. Дойчинова – Убедена съм, че няма човек, работещ в системата, който не 

желае реално това обединение да се случи. 

Доц. д-р С. Илиев – При големи планове и важни решения трябва да имаме единомислие. 

Обсъжданото предложение е само за доброто на двете структури. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Стартира процедура по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните 

заведения. 

 

3.Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една нова академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“, АЕО към катедра 

„Пропедевтика на вътрешните болести“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявяване на конкурс за заемането на една нова академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“, АЕО към 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. 

 

4.Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ по Медицинска генетика към сектор „Медицинска генетика“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ по Медицинска генетика към сектор „Медицинска генетика“. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

 

01. 10. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 
                                            


