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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  

03.12.2018 г. 

 

Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния 

състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 

1. За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

1.1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова по научната специалност „Патофизиология“ 

1.2. Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева по научната специалност „Генетика“ 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент“ на: 

2.1. Доц. д-р Петранка Георгиева  Чумпалова – Тумбева, д.м. по научната специалност 

„Психиатрия“ 

2.2. Доц. д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

2.3. Доц. д-р Мая Чавдарова Йотова, д. по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия“ 

I. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

Плевен към 30.09.2018 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“ в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен. 

2. Утвърждаване на избора на д-р Славомир Илиев Кондов, д за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“ към Научноизследователски 

институт при МУ-Плевен. 

3. Приемане на Становище на Комисията за оценка на научноизследователски проекти, 

финансирани през 2017 г. 

4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ- 

Плевен за 2019 година. 

5. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователски проекти в МУ-

Плевен за Конкурс проекти 2019 година. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС „Доктор“ на ас. Петя 

Иванова Дилова по научната специалност „Управление на здравните грижи“. 

7. Утвърждаване на състав на Научно-консултативния съвет при МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1. . Утвърждаване на доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния 

съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 
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2. Утвърждаване на доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална 

акредитация. 

3. Утвърждаване на структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. 

4. Утвърждаване на мотивирано предложение за капацитет на висшето училище. 

5. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“ от професионално направление 

„Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение – 3 

години. 

6. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклада – самооценка. 

 Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

V. Направление “Европейска интеграция и международно сътрудничество”: 

1. Промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна програма 

Еразъм+. 

Докл.: Проф. д-р С. Поповска 

VI. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за трансформиране на 1 щ. ак. дл. „главен асистент“ в 1 щ. ак. дл. „асистент“ 

и обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по „Педиатрия“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„асистент“ по заместване за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към 

катедра „Дерматология, венерология и алергология“. 

3. Преразглеждане на решение на Факултетен съвет от 19.11.2018 г. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1.Обявяване на конкурси за заемане на три вакантни длъжности „aсистент“ по „Технология на 

лекарствените форми и биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ /шифър 

03.01.58/ за нуждите на катедра „ФМРЕТС“. 

2. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент“ по научната специалност „Хигиена“ за нуждите на преподаването в катедра 

„ХМЕПЗМБС“ 

3. Предложение за разкриване на магистърска програма „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ към Факултет „Обществено 

здраве“ със срок на обучение 1 и 2 години. 

4. Утвърждаване на учебни планове за магистърска програма „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ със срок на обучение 1 и 2 

години. 

5. Утвърждаване на квалификационни характеристики за магистърска програма „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ със срок на 

обучение 1 и 2 години. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

 

VII. Текущи. 

1. Предложение за вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във връзка с 

недостига на държавна субсидия за 2018  г. за стипендии. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №15 

от заседание на АС, проведено на 03 декември 2018 г. 

 

Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р П. Тончев, д-р А. Пандурска. 

По други причини –проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господонов, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Цв. Луканов, д-р 

П. Владова, д-р З. Горчева, д-р П. Василева, Мария Георгиева, Иванела Димитрова и Ралица Петрова - студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

     18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   14 гласа за целия състав 

     12 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: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

Ивайло Пресолски и Константина Каракадиева. 

 

Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния 

състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 

За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова по научната специалност 

„Патофизиология”. 

2. Проф. д-р Катя Стефанова по научната специалност „Генетика”. 

За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

1. Доц. д-р Петранка Георгиева Чумпалова-Тумбева, д.м. по научната специалност 

„Психиатрия”. 

2. Доц. д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. 
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3. Доц. Мая Чавдарова Йотова, д. по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия”. 

Докладва доц. д-р Г. Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По първа точка от дневния ред - Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09. 2018 г. 

докладва докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.09. 2018 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет относно Отчета 

за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2018 г. докладва доц. д-р Цв. 

Валентинова. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно Отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2018 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност” – докл. доц. 

д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“ в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д, за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“ в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен. 

 

2. Утвърждаване на избора на д-р Славомир Илиев Кондов, д за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“ към Научноизследователски 

институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 
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АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Славомир Илиев Кондов, д, за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

 

3. Приемане на Становище на Комисията за оценка на научноизследователски проекти, 

финансирани през 2017 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема становището на Комисията за оценка на научноизследователски 

проекти, финансирани през 2017 г. 

 

4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ- 

Плевен за 2019 година. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Утвърждава приоритетните направления в научноизследователската 

дейност на МУ- Плевен за 2019 година. 

 

5. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователски проекти в МУ-

Плевен за Конкурс проекти 2019 година. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Утвърждава критерии за избор и класиране на научноизследователски 

проекти в МУ-Плевен за Конкурс проекти 2019 година. 

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС „Доктор“ на ас. Петя 

Иванова Дилова по научната специалност „Управление на здравните грижи“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ на ас. Петя Иванова Дилова по научната специалност „Управление на здравните 

грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

2.  Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. Соня Колева Тончева, д.м.н, МУ-Варна 

2.  Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., ВМА 

3.  Проф. Иваничка Ататнасова Сербезова, д.п., - РУ “Ангел Кънчев 

Резервен член: Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., Варна 

 

7. Утвърждаване на състав на Научно-консултативния съвет при МУ-Плевен. 
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Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно-консултативния съвет при МУ-

Плевен: 

Председател: доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

Членове:  

1. Доц. д-р Добрмир Димитров, д.м. 

8. Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м. 

9. Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м. 

10. Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

11. Доц. Надя Велева, д.м. 

12. Доц. д-р Соня Вълкова, д.м. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” докл. доц. д-р 

З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от 

предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет 

от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 

 

2. Утвърждаване на доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за 

институционална акредитация. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за 

институционална акредитация. 

 

3. Утвърждаване на структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. 

4. Утвърждаване на мотивирано предложение за капацитет на висшето училище. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава мотивирано предложение за капацитет на Висшето училище. 

 

5. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“ от професионално направление 

„Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение – 3 

години. 
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Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложение за започване на процедура за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“, редовна 

форма и срок на обучение – 3 години. 

 

6. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклада – самооценка. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Комисия за изготвяне на Доклада – самооценка. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество” докладва проф. д-р С. Поповска, д.м.н., Зам. ректор. 

1. Промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна програма 

Еразъм+. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промяната в Правилника за организация и управление на 

дейностите по секторна програма Еразъм+. 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”: 

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

4. Предложение за трансформиране на една щатна академична длъжност „Главен асистент“ в една щатна 

академична длъжност „Асистент“ и обявява конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по „Педиатрия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Трансформира една щатна академична длъжност „Главен асистент“ в една щатна академична 

длъжност „Асистент“ и обявява конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по „Педиатрия“. 

 

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност „асистент“ по заместване 

за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към катедра „Дерматология, венерология и 

алергология“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност „Асистент“ по заместване за 

нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към катедра „Дерматология, венерология и 

алергология“. 

 

6. Преразглеждане на решение на Факултетен съвет от 19.11.2018 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Преразглежда решение на Факултетен съвет от 19.11.2018 г. 
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Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м. 

1. Обявяване на конкурси за заемане на три вакантни длъжности „aсистент“ по „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурси за заемане на три вакантни длъжности „Асистент“ по „Технология на 

лекарствените форми и биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ – докладва проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н., Декан. 

6. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната 

длъжност „асистент” по научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ за 

нуждите на катедра „ФМРЕТС“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Асистент” по научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ за 

нуждите на катедра „ФМРЕТС“. 

7. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната 

длъжност „асистент“ по научната специалност „Хигиена“ за нуждите на преподаването в катедра 

„ХМЕПЗМБС“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Асистент“ по научната специалност „Хигиена“ за нуждите на преподаването в катедра 

„ХМЕПЗМБС“. 

 

8. Предложение за разкриване на магистърска програма „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ към Факултет „Обществено 

здраве“ със срок на обучение 1 и 2 години. 

Проф. д-р В. Недкова: Крайно време беше да бъде разкрита такава магистърска програма по 

медицинска рехабилитация и ерготерапия. 

Доц. д-р Илия Вълков: Отделението в болницата е на много добро ниво, така че 

разкриването е удачно. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива магистърска програма „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ към Факултет 

„Обществено здраве“ със срок на обучение 1 и 2 години. 
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9. Утвърждаване на учебни планове за магистърска програма „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ със срок на обучение 1 и 2 

години. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава учебни планове за магистърска програма „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ със 

срок на обучение 1 и 2 години. 

 

10. Утвърждаване на квалификационни характеристики за магистърска програма 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“ 

със срок на обучение 1 и 2 години. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава квалификационни характеристики за магистърска програма 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено 

здраве“ със срок на обучение 1 и 2 години. 

 

 

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

2. Предложение за вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във връзка с 

недостига на държавна субсидия за 2018  г. за стипендии. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във 

връзка с недостига на държавна субсидия за 2018 г. за стипендии. 

 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

 

03. 12. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         ,Секретар на АС: /П/ 

         Д-р Н. Статев 

 


