
  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д  

на заседание на Академически съвет  

20.02.2013 г. 

І.  Избор на секретар на АС. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

ІІ. Предложение за структурни промени в МУ – Плевен.  

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

ІІІ. Избор на заместник-ректори по основните направления на дейност на МУ – Плевен. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

ІV. Избор на Научен секретар на МУ – Плевен. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

V. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на 

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

1. За присъждане на академичната длъжност „Професор” на: 

1.1. Проф. Маргарита Любомирова Александрова по научната специалност „Биофизика” 

(01.06.08). 

2. За присъждане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1.  Доц. д-р Боряна Крумова Кънчева по научната специалност „Физиология на животните и 

човека” (01.06.17). 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

VІ. Приемане на бюджета на Медицински университет - Плевен за 2013 година, съгл. чл. 30, ал. 

1, т. 10 и чл. 90 от ЗВО. 

Докл.: г-н И. Потурлиев 

 

VІІ. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за 2012 година. 

Докл.: г-н И. Потурлиев 

 

VІІІ. Утвърждаване на Решение на Факултетен съвет на Факултет „Здравни грижи” за 

провеждане на Общо събрание. 

Докл.: Проф. д-р Т. Дeлийски 

 

ІХ. Предложение за хоноруване на преподавател по български език към ДЕСО за нуждите на 

обучението на студенти от специалност „Медицина”-АЕО.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

Х. Текущи. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на АС, проведено на 20 февруари 2013 година 

 

Присъстват:   37 члена на АС 

Отсъстват:   3 члена на АС 

По уважителни причини – проф. Велкова, доц. Пенкова-Комса 

По неуважителни причини – Десислава Величкова 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

14 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. Дойчинова 

     Членове: 1. д-р Сл. Богданов 

2. Ал. Тодоров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. По предложение на 

доц. Д. Господинов, Декан на ФМ, към т. „Текущи” се включи и предложение за 

утвърждаване на Решение на Факултетен съвет на Факултет „Медицина” за провеждане 

на Общо събрание. 

Дневният ред беше приет. 

 

По първа точка от дневния ред – Избор на секретар на АС докладва проф. Томов. 

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира за секретар на АС д-р Антоанета Маринова Пандурска, гл. ас. в кат. 

„Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология”. 

 

По втора точка от дневния ред – Предложение за структурни промени в МУ докладва 

проф. Томов. 

1.Разкриване на ново направление „Университетско-болнична координация”. 

АС реши: Разкрива ново направление „Университетско-болнична координация”. 



  

2.Обединяване на направлението „Научно-изследователска дейност” с направлението 

„Управление на качеството на обучението и акредитация” в едно направление „Научно-

изследователска дейност, качество и акредитация” с един Заместник-ректор. 

Ръководител на „Център за научно-изследователска дейност” да бъде проф. д-р Мария 

Средкова. 

АС реши: Обединява направлението „Научно-изследователска дейност” с 

направлението „Управление на качеството на обучение и акредитацията” в едно 

направление „Научно-изследователска дейност, качество и акредитация” с един 

заместник-ректор. Утвърждава избора на проф. д-р Мария Средкова за Ръководител на 

„Център за научно-изследователска дейност”. 

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 

 

По трета точка от дневния ред – Избор на заместник-ректори по основните 

направления на дейност на МУ – докладва проф. Томов. 

1. Направление „Учебна дейност” – Проф. д-р Маргарита Любомирова Александрова, 

д.м.н. 

2. Направление „Научно-изследователска дейност, управление на качеството и 

акредитация” – Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, д.м. 

3. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество” – Доц. д-р 

Савелина Любенова Поповска, д.м. 

4.Направление „Университетско-болнична координация” – Доц. д-р Емил Янков Балтов, 

д.м. 

Гласували 37. Валидни бюлетини – 36. Невалидна бюлетина – 1. 

Проф. М. Александрова – 36 „за”. 

Доц. Радионова - 36 „за”. 

Доц. Поповска – 35 „за” и 1 „против”. 

Доц. Балтов -35 „за” и 1 „против”. 

АС реши: Избира проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.м.н., 

за заместник-ректор по направление „Учебна дейност”; доц. д-р Здравка Вескова 

Радионова, д.м., за заместник-ректор по направление „Научно-изследователска дейност, 

качество и акредитация”, доц. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м., за заместник-ректор 

по направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество” и доц. д-р 

Емил Янков Балтов, д.м., за заместник-ректор по направление „Университетско-болнична 

координация”. 

По четвърта точка от дневния ред - Избор на Научен секретар на МУ – докладва проф. 

Томов. 

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 



  

АС реши: Избира за Научен секретар на МУ доц. д-р Мария Николаева 

Симеонова,д.м., доцент към катедра "Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика". 

 

По пета точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, придобити 

съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след 

утвърждаване от АС, както следва: 

1.  За присъждане на академичната длъжност „Професор” на: 

1.1. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.м.н., по научната специалност 

„Биофизика” (01.06.08). 

2. За присъждане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1.  Доц. д-р Боряна Крумова Кънчева, д.м., по научната специалност „Физиология на 

животните и човека” (01.06.17). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

1. Приемане бюджета на Медицински университет – Плевен за 2013 година, съгл. Чл. 

30, ал. 1, т. 10 и чл. 90 от ЗВО в размер на 14 198 863 лв., изготвен при 438 средногодишни 

щатни бройки. Докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували 37. За – 35; въздържали се - 2; против няма. 

АС реши: Приема бюджета на Медицински университет – Плевен за 2013 година, 

съгл. Чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 90 от ЗВО. 

2. Гласуване на средства за представителни цели по бюджета за 2013 г. в рамер на 

17000.00 лв. и средства за финансиране дейността на Студентския съвет при МУ Плевен – 

1% от таксите за обучение или в абсолютен размер на 21000.00 лв. Докладва г-н И. 

Потурлиев. 

Гласували 37. За – 33; въздържали се - 4; против няма. 

По седма точка от дневния ред – Приемане на отчета за касово изпълнение на 

бюджета на МУ-Плевен за 2012 г. -  докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за 2012 г. 

 

          По осма точка от дневния ред – Утвърждаване на Решение на Факултетен съвет на 

Факултет „Здравни грижи” за провеждане на Общо събрание – докладва проф. д-р Т. 

Делийски. 



  

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Решение на Факултетен съвет на Факултет „Здравни грижи” 

за провеждане на Общо събрание на 21. 03. 2013 г. от 11 часа в зала „Асклепий” на 

Ректорат I. 

 

По девета точка от дневния ред – Предложение за хоноруване на преподавател по 

български език към ДЕСО за нуждите на обучението на студенти от специалност 

„Медицина”-АЕО – докладва проф. М. Александрова. 

Гласували 37. За – 37. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира Стефка Иванова Костова за хоноруван преподавател по български 

език към ДЕСО. 

 

По десета точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. Томов. 

1. Прдложение за попълване броя на членовете на Съвета на настоятелите на 

Медицински университет – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. (По решение на Председателя на АС 

проф. Делийски е освободен от по-нататъшно участие в заседанието по уважителни причини.) 

АС реши: Избира проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., за член на Съвета на настоятелите 

на МУ - Плевен от квотата на АС и Александър Ангелов Тодоров като представител на СС 

при Университета. 

2. Утвърждаване на Решение на Факултетен съвет на Факултет „Медицина” за 

провеждане на Общо събрание – докладва доц. д-р Д. Господинов. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Решение на Факултетен съвет на Факултет „Медицина” за 

провеждане на Общо събрание на 21. 03. 2013 г.  

 

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

 

20. 02. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 

 


