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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  

24.02.2014 г. 

 

І. 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 „Доцент”: 

1.1. Искра Цанкова Петкова по научната специалност „Теория на възпитанието  и дидактика” 

(05.07.01).  

ІІ. Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.12.2013 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

ІІІ.  Становище на Контролния съвет относно касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен 

към 31.12.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІV. Приемане на Бюджет 2014 на МУ-Плевен.  

Докл.: И. Потурлиев 

V. Становище на КС при МУ-Плевен относно законосъобразността на избора за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи”, проведен на 11.12.2013 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

VІ.  Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на правилник за устройството и дейността на Вивариума в МУ- Плевен.  

2. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Мариела Стефанова Камбурова за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Стела Людмилова Георгиева за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка” (вкл. методика на лечебната физкултура) (05.07.05) в 

катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” за нуждите на сектор 

„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” към Факултет „Обществено здраве”.  

5. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Тихомир Венциславов Андреев за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност „Рентгенология и радиология”(03.01.28). 

6. Утвърждаване на предложение на Комисията по финансиране на 

научноизследователските проекти за научната продукция при разработване на 

научноизследователски проекти, финансирани от бюджета на МУ-Плевен. 

 Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2013 г. в катедри и 

сектори на МУ-Плевен.  
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2. Предложение за промени във вътрешни нормативни актове на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

VІ. Направление “Учебна дейност”: 

1. Представяне на завършен етап от разработена система за дистанционно обучение по 

проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” и доклад от съвета за наблюдение 

на проекта. 

Докл.: Доц. Г. Цанев 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите 

на обучението по: 

 Рентгенология – 1 щатна длъжност „професор” (трансформиране на длъжност „доцент” в 

длъжност „професор”) 

 Химия – 1 щатна длъжност „асистент” 

2. Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Факултета по медицина при 

Медицински университет - Плевен 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Утвърждаване на Правилник на Факултет „Обществено здраве”.  

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Димитър Шаламанов, д.м. 

за срок от 1 година на основание § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска дейност към катедра 

„Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина” във ФОЗ на 

МУ-Плевен. 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Петкана Христова, д.м. за 

срок от 1 година, считано от 12.03.2014  г., на основание  § 11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра СПММЪПП във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на Доклад за самооценяване на специалност „Помощник фармацевт” от 

професионално направление „Здравни грижи” на ОКС „професионален бакалавър” 

2. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките по САНК на специалност 

„Социални дейности” от професионално направление „Социални дейности” на ОКС 

„професионален бакалавър” 

 Докл.: д-р В. Бенкова 

 

3. Разкриване на процедура за подготовка на програмна акредитация на специалност 

„Медицински лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на ОКС 

„професионален бакалавър” и утвърждаване Комисия за самооценяване. 

4. Разкриване на процедура за подготовка на програмна акредитация на специалност 

„Рентгенов лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на ОКС „професионален 

бакалавър” и утвърждаване Комисия за самооценяване. 

5. Обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани научно-преподавателски 

кадри към сектор «Социални и фармацевтични грижи» за нуждите на преподаването в 

специалност «Помощник фармацевт» по Научно направление 03.02.00 «Фармация» както 

следва: 

 доцент по научната специалност 03.02.03 «Фармацевтична химия» 0,5 академична  

длъжност; 

 доцент по научната специалност 03.02.02 «Фармакогнозия и фитохимия» 0,5 академична  

длъжност; 

 асистент по научната специалност 03.02.01«Технология на лекарствените форми и 

биофармация» 0,5 академична длъжност длъжност; 

 асистент по научната специалност 03.02.03 «Фармацевтична химия» 0,5 академична 

длъжност; 
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 асистент по научната специалност 03.01.53 «Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията»  0,5 академична длъжност за практическото обучение. 

  Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание на АС, проведено на 24 февруари 2014 година 

 

Присъстват:   31 члена на АС 

Отсъстват:   9 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р Ч. 

Балабанов, доц. д-р Е. Конова, доц. А. Стоянова, доц. д-р Ц. Луканов, д-р Д. Димитров. 

По неуважителни причини - доц. Регина Комса, доц. д-р Н. Цветков. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

 

Кворум при:  25 члена на АС за целия състав 

   16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при: 20 гласа за целия състав 

  13 гласа за хабилитирания състав 

 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и постави на гласуване дневния ред и Комисия по 

избора. Приети бяха с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: Доц. д-р А. Русева 

     Членове: 1. Д-р Н. Статев 

      2. Десислава Кипрова 

 

Гласували за предложената комисия по избора: 31. За: 31. Против и въздържали се – няма. 

По първа 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 заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

1.1.  Искра Цанкова Петкова по научната специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика” (05.07.01).  

Дипломата връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на 

бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2013 г. докладва г-н И. Потурлиев, Финансов директор. 

Гласували: 31. За: 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: На основание чл. 77 от ПМС №1 от 09.01.2013 г. за изпълнение на 

Държавния бюджет за 2013 г., АС утвърждава за Капиталови разходи – актуализиран 

годишен план за 2013 г. в размер на 2 896 046 лв. и изпълнение за 2013 г. – в размер на 

2 341 836 лв.  

 

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен 

относно обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.12.2013 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

обяснителната записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.12.2013 г. 
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По четвърта точка от дневния ред - Приемане на Бюджет 2014 на МУ-Плевен докладва г-

н И. Потурлиев, Финансов директор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Бюджета на МУ Плевен за 2014 г. Утвърждава средства за 

представителни цели по бюджета на Университета за 2014 г. в размер на 19 000лв. 

Утврждава 1% от таксите за обучение за финанситане на дейността на Студентския съвет 

при МУ Плевен през 2014г. 
 

 

По пета точка от дневния ред - Становище на КС при МУ-Плевен относно 

законосъобразността на избора за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет 

„Здравни грижи”, проведен на 11.12.2013 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували: 31. За: 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема становището на КС при МУ-Плевен относно законосъобразността 

на избора за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи”, 

проведен на 11.12.2013 г. 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Научно-изследователска дейност, качество 

и акредитация”: 

Център за научно-изследователска дейност докладва проф. М. Средкова: 

1 . Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Вивариума в МУ- Плевен. 

Доц. Янкуловска направи предложение копие от протоколите след приключване на 

експериментите да се представя на Етичната комисия към МУ Плевен. 

Доц. А. Димитрова сподели затрудненията, които възникват в тази връзка – преминаване 

към онагледяване на практическите упражнения с видеофилми, вместо с опитни животни  

Гласували: 31. За: 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Правилника за устройството и дейността на Вивариума в МУ- 

Плевен. 
 

2. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд 

на д-р Мариела Стефанова Камбурова за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Мариела Стефанова Камбурова за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн 

2. Доц. Петкана Христова, дм – научен ръководител 

Резервен член: Доц. д-р Здравка Радионова, дм 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Невяна Цачева, дм, МУ-София 

2. Проф. д-р Веселин Борисов, дмн, МУ-София 

3. Доц. д-р Наташка Данова, дм, НЦОЗА-Сфия 

Резервен член: Доц. д-р Колечка Шопова, дм, МУ-София 

 

3. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд 

на д-р Стела Людмилова Георгиева за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”. 
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Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Стела Людмилова Георгиева за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн – научен ръководител 

2. Доц. Петкана Христова, дм 

Резервен член: Доц. д-р Здравка Радионова, дм 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Невяна Цачева, дм, МУ-София 

2. Проф. д-р Веселин Борисов, дмн, МУ-София 

3. Доц. д-р Колечка Шопова, дм, МУ-София  

Резервен член: Доц. д-р Наташка Данова, дм, НЦОЗА-София 

4. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка” (вкл. методика на лечебната физкултура) 

(05.07.05) в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” за нуждите на 

сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” към Факултет „Обществено 

здраве”.  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка” (вкл. методика на 

лечебната физкултура) (05.07.05) в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, 

ерготерапия и спорт” за нуждите на сектор „Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия” към Факултет „Обществено здраве”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Иван Топузов, дм, дпн – Председател 

2. Проф. д-р Николай Попов, дпн 

3 Доц. Нина Борисова, дп 

Резервен член: Проф. Евгения Димитрова, дн 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Тотева, дн 

2. Проф. Антоанета Момчилова, дпн 

Резервен член: Доц. Даниела Попова, дп 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Тихомир Венциславов Андреев за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

по научната специалност „Рентгенология и радиология”(03.01.28). 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Тихомир Венциславов Андреев за присъждане на образователна 

и научна степен „Доктор” по научната специалност „Рентгенология и 

радиология”(03.01.28). 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Ташко Делийски, дмн 

2. Доц. д-р Начко Тоцев, дм 

Резервен член: Доц. д-р Фредерик Григоров, дм 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн, МУ-София 

2. Доц. д-р Милан Петков Тотев, дм, УМБАЛСМ „Пирогов”-София 

3. Доц. д-р Елисавета Вълчева, дм, МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм, УМБАЛ „Св. Ана”-София 
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6. Утвърждаване на предложение на Комисията по финансиране на 

научноизследователските проекти за научната продукция при разработване на 

научноизследователски проекти, финансирани от бюджета на МУ-Плевен. 

Доц. П. Христова – публикуването е дълъг процес и би било добре да се предвиди по-

дълъд процес за отчитане на публикациите (напр. Една година след приключване на проектите). 

Проф. Средкова – Нашата цел е да се увеличи тежестта и цитируемостта на научната 

продукция. Министерството на образованието дава кратки срокове за отчитане. Изискваме 

публикуване в реферирани списания. 

Доц. М. Симеонова – По катедри и звена да се изпрати списък на реферираните списания. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Колективите на проекти, финансирани със сума до 5000лв., да предвидят и 

осъществят поне една публикация в Journal of Biomedical and Clinical Research на 

Медицински Университет-Плевен или друго българско реферирано списание. Колективите 

на проекти, финансирани със сума между 5000 и 7000лв., да предвидят и осъществят поне 

две публикации в български реферирани списания или една публикация в Journal of 

Biomedical and Clinical Research на Медицински Университет-Плевен и една в друго 

българско реферирано списание. Колективите на проекти, финансирани със сума над 

7000лв., да предвидят и осъществят една публикация в българско реферирано списание и 

една – в международно списание с IF. 

 

НИД, качество и акредитация – докладва доц. д-р Здравка Радионова. 

1. Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2013 г. в катедри 

и сектори на МУ-Плевен.  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема отчетния доклад за проведените през 2013г. 11 вътрешни одита в 

катедри и сектори на МУ-Плевен.  

2.Предложение за промени във вътрешни нормативни актове на МУ-Плевен. 

a.  Система за оценяване и поддържане на качеството в МУ - Плевен 

Настоящата е от 2006 год. Търпи цялостно преработване. На този етап се предлагат 

козметични промени:  

В раздел „Основни елементи на състемата за оценяване и поддържане на качеството в МУ-

Плевен”, на стр. 3 и 4 има 2 фигури – да отпаднат, тъй като не се четат нито в хартиеното копие 

нито в електронното.  

Навсякъде в съдържанието, където е споменат „Закон за научните степени и научните 

звания” да се замени със „Закон за развитието на академичния състав в Република 

България”. 
Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: В раздел „Основни елементи на състемата за оценяване и поддържане на 

качеството в МУ-Плевен”, на стр. 3 и 4 има 2 фигури – да отпаднат, тъй като не се четат 

нито в хартиеното копие нито в електронното. Навсякъде в съдържанието, където е 

споменат „Закон за научните степени и научните звания” да се замени със „Закон за 

развитието на академичния състав в Република България”. 

 

 

b. Правилник за устройството и дейността на вътрешната система за оценяване и 

поддържане на качеството в МУ-Плевен 

Навсякъде в текста, където е упоменат международният стандарт, свързан със системите за 

Управление на качеството ISO 9001:2000, да се замени с ISO 9001:2008.  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Навсякъде в текста, където е упоменат международният стандарт, свързан 

със системите за Управление на качеството ISO 9001:2000, да се замени с ISO 9001:2008. 

 

 

c. Правилник за организацята на учебния процес в МУ-Плевен 

http://www.mu-pleven.bg/forms/SOPKO.pdf
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Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема следните промени в Правилника за организацята на учебния 

процес в МУ-Плевен: 

i. Стр. 1 да се премахнат контактите. 

ii. Навсякъде думите „специалист по.” да се заменят с „професионален бакалавър”. 

iii. Навсякъде СУД и Служба „Учебна дейност” да се заменят с Учебен отдел. 

iv. Чл. 4, ал. 2 „Наредба за кандидат-студенти, която ежегодно се утвърждава от 

Академичен съвет” да се замени с „Правилник за прием на студенти, който ежегодно се 

утвърждава от Академичния съвет (АС)”. 

v. Чл. 4, ал. 3 „Правилника за докторанти” да се замени с „Правилника за развитието 

на академичния състав в МУ – Плевен”; ЗНСНЗ да се замени със „ Закон за развитието на 

академичния състав в Р България”. 

vi. Чл. 4, ал. 4 да отпадне „Правилника за специализанти, който се утвърждава от АС и 

е” и думите „Наредбата на МЗ за следдипломното обучение” да се замени с „Наредба 34 на 

МЗ за придобиване на специалност”. 

vii. Чл.5, ал.1 „Наредба на МОН за прием на студенти” се заменя с „Наредбата за 

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република 

България”. 

viii. Чл.5, ал.2, т.2, след „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” да се добави 

„Опазване и контрол на общественото здраве” и „изпит” да се замени с „изпит-тест”. 

ix. Чл.5, ал.2, т.7 „Здравен мениджмънт“ да се замени с „Обществено здраве и здравен 

мениджмънт“. 

x.  Чл.5, ал. 3 „Наредба на МОН за прием на студенти“ да се замени с „Наредбата за 

държавните изисквания за приемане на студенти“. 

xi. Чл. 6, ал. 3 - стара - отпада, нова: „Студенти, приети на собствени разноски, 

сключват индивидуален договор с МУ-Плевен“. 

xii. Чл. 6, ал 4 да се промени както следва: 

„Обучението на чуждестранни студенти в МУ-Плевен се извършва на български или 

английски език. 

- В случай, че кандидат-студентите не притежават свидетелство, удостоверяващо 

необходимото ниво на владеене на езика, те преминават подготвителен курс за езиково и 

специализирано обучение към Департамент за езиково и специализирано обучение 

(ДЕСО). 

- В случай, че кандидат-студентите притежават свидетелство, удостоверяващо 

необходимото ниво на владеене на езика, те започват обучение във факултетите на МУ-

Плевен. Когато обучението е на английски език, успоредно с дисциплините, включени в 

учебния план, студентите преминават и интензивно обучение по български език (3 пъти по 

2 часа седмично) в рамките на първите 6 семестъра.”  

xiii.  Чл. 8, ал. 2 и 3 да се слеят: „Квалификационната характеристика се изготвя за 

всяка специалност и образователно-квалификационна степен от експерти по 

специалността, и се утвърждава по реда на утвърждаване на учебните планове - приема се 

от съответния съвет на основното звено (Факултет или Колеж) и се утвърждава от АС. 

Квалификационната характеристика определя облика, характера, съдържанието и обхвата 

на специалността в различните образователно-квалификационни степени и очертава 

възможностите за реализация на студентите след дипломирането им. 

xiv. Чл. 8, ал. 4 – отпада. 

xv. Чл. 9, ал. 1 „Графикът се изработва преди началото на всяка учебна година от 

служба УД“ да се замени с „Графикът за предстоящата учебна година се изработва в края 

на предходната от Учебен отдел“. 

xvi. Чл. 14 да се промени: „за предклиничните дисциплини не трябва да надвишава 12, 

по клиничните дисциплини – 8, а за изучаването на чужд език до 20 студенти; за обща 

физическа подготовка могат да се сформират съставни групи до 30 студенти; за обучението 

в специалност „Управление на здравните грижи“ численият състав за упражненията е до 

20 студенти, а за семинарите – до 25 студенти”. 
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xvii. Стр 6: За факултет „Обществено здраве“ да се добави специалност „Опазване и 

контрол на общественото здраве“  и да се добави факултет „Здравни грижи“ за 

специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. 

xviii. Чл. 22, ал.1 т.2 и 3 да се променят както следва: -т. 2 „Не се разрешава провеждане 

на текущ контрол през последната седмица от семестъра. Допуска се планиран текущ 

контрол по учебна практика през този период. 

т. 3 (нова)„Не се разрешава провеждане на повече от две форми на планиран контрол 

в една календарна седмица.“. 

xix. Чл. 23 ал. 6 и 7 се променят както следва: (6) Отсъствия на студенти от учебна 

клинична практика по уважителни причини до 2 учебни практики се отработват в 

рамките на семестъра. Отработването се организира от преподавателя, отговарящ за 

учебната практика в съответното клинично звено. 

(7) Отсъствията на студенти от учебна клинична практика по неуважителни причини 

се отработват в рамките на изпитната сесия, след разрешение от Декана/Директора на 

съответното звено и срещу заплащане на съответната такса, определена от АС. 

xx. Чл. 27, ал. 2 да се добави: „Оценките се пренасят от протокола в информационната 

система от експерт в съответната студентска канцелария.“; 

xxi. Чл. 27, ал. 6 да се добави: „За студентите по медицина не се допуска условно 

преминаване в по-горен курс с неположени изпити по Анатомия, Физиология и 

Биохимия.” 

xxii. Чл. 38, ал. 1 да се добави: „Окончателно решение в кой семестър ще бъде записан 

студентът се взема от комисия, с председател Деканът на съответния факултет/колеж.“ 

xxiii. Да се заменят всички приложения с актуалните. 

 

 

d. Правилник за прием на студенти в МУ-Плевен  
Доц. Радионова - от 2006.г. до сега това е осмото издание с включени всички 

специалности от всички професионални направления. На 28.10.2013 год. е утвърден с решение 

на АС, като част от справочника за кандидат-студенти, а не като отделен правилник. Това налага 

отново да се прогласува. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен, утвърден с 

решение на АС от 28.10.2013 г. 

 

 

e. Правилник за атестиране на академичния състав в МУ-Плевен 

В Раздел ІV Органи за оценяване 

Отпада т.3 

т.4 Зам. Ректорът по научна работа се заменя с Ръководителят на ЦНИД става т.3  

номерацията е до т.4  

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1 отпада 

§2 става §1 

§3 става §2 като Протокол №19 от 27.11.2006 г. се заменя с Протокол № 12/24.2.2014 г. 

§4 става §3 като ЗНСНЗ и ППЗНСНЗ се заменят съответно с ЗРАС И ППЗРАС. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема следните промени в Правилника за атестиране на академичния 

състав в МУ-Плевен: 

В Раздел ІV Органи за оценяване 

Отпада т.3 

т.4 Зам. Ректорът по научна работа се заменя с Ръководителят на ЦНИД става т.3  

номерацията е до т.4  

Преходни и заключителни разпоредби 
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§ 1 отпада 

§2 става §1 

§3 става §2 като Протокол №19 от 27.11.2006 г. се заменя с Протокол № 12/24.2.2014 г. 

§4 става §3 като ЗНСНЗ и ППЗНСНЗ се заменят съответно с ЗРАС И ППЗРАС. 

 

 

f. Правилник за организация и управление на НИД 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема следните промени в Правилника за организация и управление на 

НИД: 

1. В чл.1 В текста Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ) се заменя 

със Закон за развитието на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) 

2. Чл. 8 В текста Зам. ректора по НИД се заменя с Ръководителя на център за 

научноизследователска дейност. 

3. Структура на направление НИД се заменя със 3. Структура на Център за 

научноизследователска дейност 

Чл.13 В текста Направление НИД се заменя с Център НИД 

Чл.14 В текста Направление НИД се заменя с Център НИД 

Чл.15 В текста Зам. ректора по НИД се заменя с Ръководителя на център за 

научноизследователска дейност. 

Чл.16 се променя по следния начин Направление НИД се заменя с Център НИД и 

отпада текста „три самостоятелни звена: Център за научноизследователска дейност, 

Издателски център и библиотека” 

Чл.17 В текста Зам. ректора по НИД се заменя с Ръководителя на център за 

научноизследователска дейност. 

Чл.18 (1) В текста Зам. ректора по НИД се заменя с Ръководител на център за 

научноизследователска дейност. 

Създава се нов чл.21 (1) Университетската лаборатория за научни изследвания 

(УЛНИ) е база за провеждане на съвременни мултидисциплинарни изследвания в областта 

на медицината  

(2) В УЛНИ са обособени два сектора: сектор ”Молекулярна биология” и сектор „ 

Морфология и имунохистохимия” 

Чл.24 от правилника става чл.23  

Чл.23 от правилника става чл. 24 

Чл.25 Научен секретар е хабилитирано лице, което се избира от АС по предложение на 

Зам. Ректора по НИД се заменя с Ръководителя на ЦНИД и се назначава от Ректора със 

срока на мандата 

Отпада (1) с точките включени в нея и се обособява нова ал. 1 със следния текст „ 

Научният секретар подпомага дейността на Ръководител ЦНИД при провеждане на 

процедурите за придобиване на научни степени и академични длъжности в МУ- Плевен и 

контролира спазването на нормативните документи. 

Създава се нов чл.26 Научно списание на МУ- Плевен  

(1) Journal of Biomedical and Clinical research (JBCR)  е научно медицинско списание, 

което се издава от МУ- Плевен. Основател и собственик на списанието е Университета, 

който го подкрепя логистично, морално и финансово. 

(2) Организацията и управлението на списанието са уредени в Правилник, който е 

приет от Академичен съвет. 

Съществуващият чл. 26 от Правилника става чл.27 и в (2) Зам. Ректор по НИД се 

заменя с Ръководител ЦНИД. 

Съществуващият чл. 27 от Правилника става чл.28 

 

4. Осъществяване на НИД 

Чл.28 става чл.29, като в т.5 отпада текста „а така също и по линия на 

международното научно сътрудничество в рамките на Европейската общност и други 

международни организации. 
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Чл.29 става чл.30 

 

5. Финансиране на НИД 

Чл. 30 става чл. 31 

 

Международно научно сътрудничество 

Чл. 31 става чл. 32 

Отпада т. 3, т.4 става т.3, а т.5- т.4 

 

6. Научно развитие на академичния състав на МУ – Плевен 

Чл. 32 става чл. 33 

Чл. 33 става чл. 34 

Чл. 34 става чл. 35 

В т. 2 се сменя „научно звание” с „академична длъжност” 

Чл. 35 става чл.36 

Допълнителни и заключителни разпоредби: 

В § 1 Зам. Ректора по НИД се заменя с Ръководителя на ЦНИД 

§ 2 от заседанието на АС Протокол №30 ОТ 25.03.2008 г. да се смени с Протокол №12 

от 24.02.2014 г.  

 

 

g. Правилник за устройството и дейността на Издателския център  

ал. 2 текстът организатор издателска дейност се заменя с началник отдел в образованието 

ал. 3 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

Чл. 3 става чл.2   

Чл. 3 Издателски център „МУ- Плевен”координира дейността си с нормативните 

изисквания на Министерство на културата и Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

Чл. 5 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

Чл 6  

ал.1 (чл.25, ал1 т 6 от ПУД на МУ- Плевен се заменя с чл.38 от  от ПУД на МУ- Плевен) 

Чл. 8 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

ал.1 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

ал. 3 отпада „положителна” 

Чл. 10 Организатор по издателската дейност се заменя с Началник отдел в образованието 

Чл.14 ал.1 

добавя се т.2 постери за научни прояви 

променя се номерацията на т. до т.5 

Чл.15 отпадат ал.3 и ал.4 

Чл.18 ал.4 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в образованието 

Чл.20 ал.1 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в образованието 

Чл.21 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в образованието 

Въвежда се нов чл.30 За всяко издание на ИЦ на МУ- Плевен, на което е издаден ISBN се 

депозират бройки в Народна библиотека според тиража на изданието. 

Въвежда се чл.31 За всяко периодично издание на ИЦ на МУ- Плевен, на което е издаден 

ISSN се изпраща при всеки първи брой за годината Декларация по чл.7, ал3 от закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения ( ЗЗДПДП) до Министерство на 

културата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Контролът по изпълнение на настоящия правилник се възлага на Ръководител Център 

НИД 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема следните промени в Правилника за устройството и дейността на 

Издателския център: 

ал. 2 текстът организатор издателска дейност се заменя с  началник отдел в 

образованието 
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ал. 3 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

Чл. 3 става чл.2   

Чл. 3 Издателски център „МУ- Плевен”координира дейността си с нормативните 

изисквания на Министерство на културата и Национална библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

Чл. 5 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

Чл 6  

ал.1 (чл.25, ал1 т 6 от ПУД на МУ- Плевен се заменя с чл.38 от  от ПУД на МУ- 

Плевен) 

Чл. 8 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

ал.1 Зам. Ректор по НИД се заменя с Ръководител център за НИД 

ал. 3 отпада „положителна” 

Чл. 10 Организатор по издателската дейност се заменя с Началник отдел в 

образованието 

Чл.14 ал.1 

добавя се т.2 постери за научни прояви 

променя се номерацията на т. до т.5 

Чл.15 отпадат ал.3 и ал.4 

Чл.18 ал.4 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в 

образованието 

Чл.20 ал.1 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в 

образованието 

Чл.21 Организатора по издателска дейност се заменя с началник отдел в 

образованието 

Въвежда се нов чл.30 За всяко издание на ИЦ на МУ- Плевен, на което е издаден ISBN 

се депозират бройки в Народна библиотека според тиража на изданието. 

Въвежда се чл.31 За всяко периодично издание на ИЦ на МУ- Плевен, на което е 

издаден ISSN се изпраща при всеки първи брой за годината Декларация по чл.7, ал3 от 

закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения ( ЗЗДПДП) до 

Министерство на културата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Контролът по изпълнение на настоящия правилник се възлага на Ръководител 

Център НИД 

 

 

h. Правилник за дейността на Академичния съвет 
В изданието от 2006 г. да се промени раздел VI. Правомощия и дейност, чл. 20, ал. 4, т. 18 

където е отбелязано „‟избира хабилитирано лице на функционален принцип за ръководител на 

отдел „Международни връзки“ на МУ-Плевен” и да се замени с „избира хабилитирано лице за 

ръководител на направление Евроинтеграция и международно сътрудничество“. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Променя както следва текстът в раздел VI. Правомощия и дейност, чл. 20, 

ал. 4, т. 18 както следва: „избира хабилитирано лице на функционален принцип за 

ръководител на отдел „Международни връзки“ на МУ-Плевен” се заменя с „избира 

хабилитирано лице за ръководител на направление Евроинтеграция и международно 

сътрудничество“. 

 

 

i. Статут на спортния комплекс на МУ-Плевен 
Доц. Радионова - да се добави името на проф. д-р Недко Кючуков както на корицата, така 

и навсякъде в съдържанието, където е споменат спортния комплекс (Решение на АС Протокол № 

9/28.10.2013 г.). 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Добавя се името на проф. д-р Недко Кючуков се добавя както на корицата, 

така и навсякъде в съдържанието, където е споменат спортния комплекс (Решение на АС 

Протокол № 9/28.10.2013 г.). 

 

 

j. Статут на вестник „Плевенска медицина“ на МУ-Плевен  
Доц. Радионова-  да се промени наименованието „Плевенска медицина“ с „Академия 

медика“ както на корицата, така и навсякъде в съдържанието, където е споменато (Решение на 

АС Протокол № 8/23.09.2013 г.) 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Променя се наименованието на вестник „Плевенска медицина” на 

„Академия медика” както на корицата, така и навсякъде в съдържанието, където е 

споменато (Решение на АС Протокол № 8/23.09.2013 г.). 

 

 

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

1. Представяне на завършен етап от разработена система за дистанционно обучение по 

проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” и доклад от съвета за наблюдение 

на проекта докладва доц. Г. Цанев. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: На основание Чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Чл. 38, т. 

7 от Правилник за устройството и дейността на МУ – Плевен, във връзка с изпълнение на 

Проект BG051PO001-4.3.04-0049 „Развитие на електронните форми на дистанционно 

обучение в системата на висшето образование” и представен от ръководителя на проекта 

завършен етап от Системата за дистанционно обучение, УТВЪРЖДАВА предложената 

структура и организация на информацията в разработен от Изпълнител по проекта 

завършен основен етап от Системата за дистанционно обучение за нуждите на Медицински 

университет – Плевен. 

На основание Чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Чл. 38, т. 4 от 

Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен, във 

връзка с изпълнение на Проект BG051PO001-4-03 „Развитие на електронните форми на 

дистанционно обучение в системата на висшето образование” и заповед на Ректора на МУ 

– Плевен № 1868 от 7.11.2012 год. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад за развитието на 

проекта, изготвен от назначения Съвет за наблюдение на проекта. 

 

Факултет „Медицина” – докл. Проф. д-р Аспарухов. 

1.Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите на 

обучението по: 

1.1. Рентгенология – 1 щатна длъжност „професор” (трансформиране на длъжност 

„доцент” в длъжност „професор”). 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „професор” по рентгенология 

(трансформиране на длъжност „доцент” в длъжност „професор”) и обявява конкурс за 

заемането и. 

 

1.2. Химия – 1 щатна длъжност „асистент”. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „асистент” по химия и обявява конкурс за 

заемането и. 

 

2. Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Факултета по медицина при 

Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Правилника за устройството и дейността на Факултета по 

медицина при Медицински университет – Плевен. 
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Факултет „Обществено здраве” – докл. Доц. д-р С. Янкуловска. 

1. Утвърждаване на Правилник на Факултет „Обществено здраве” при Медицински 

университет – Плевен. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Правилника за за устройството и дейността на Факултет 

„Обществено здраве” при Медицински университет – Плевен. 
 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Димитър Шаламанов, 

д.м. за срок от 1 година на основание § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във 

връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска дейност 

към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 

медицина” във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 27. Против – 1. Невалидни – 0. 

Чрез тайно гласуване АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р 

Димитър Шаламанов, д.м., за срок от 1 година на основание § 11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 

паразитология и тропическа медицина” във ФОЗ на МУ-Плевен, считано от 29 май 2014 г. 

 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Петкана Христова, д.м. за 

срок от 1 година, считано от 12.03.2014 г., на основание § 11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра СПММСПП във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 27. Против – 1. Невалидни – 0. 

Чрез тайно гласуване АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. Петкана 

Христова, д.м. за срок от 1 година, на основание § 11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра СПММСПП във ФОЗ на МУ-Плевен, считано от 12.03.2014 г. 

 

Медицински колеж – докл. д-р В. Бенкова. 

1. Утвърждаване на Доклад за самооценяване на специалност „Помощник фармацевт” от 

професионално направление „Здравни грижи” на ОКС „професионален бакалавър”. 

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

АС реши: Утвърждава доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 

от регулираните професии „Помощник фармацевт” на ОКС „Професиолнален бакалавър” 

от професионално направление „Здравни грижи”. 

Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните предписания на 

Акредитационния съвет, направени при оценяване на проект за разкриване на 

специалност „Помощник фармацевт”. 

Утвърждава мотивирано предложение за обучителен капацитет на специалнистта от 

75 студенти. 

 

2. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките по САНК на специалност 

„Социални дейности” от професионално направление „Социални дейности” на ОКС 

„професионален бакалавър” 

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

АС реши: Утвърждава доклада за изпълнение на препоръките, формулирани в 

решение на Акредитационния съвет от 16.03.2011 г., при получена акредитация на 

професионално направление „Социални дейности”. 

 

3. Разкриване на процедура за подготовка на програмна акредитация на специалност 

„Медицински лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на ОКС 

„професионален бакалавър” и утвърждаване Комисия за самооценяване – докладва доц. д-р П. 

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

АС реши: Разкрива процедура за подготовка на програмна акредитация на 

специалност „Медицински лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на 

ОКС „професионален бакалавър” и утвърждава Комисия за самооценяване в състав: 

Председател: д-р Ваня Русанова Бенкова – началник направление УД при МК 

Членове: 

1. Маргарита Петрова Моллова – ст. преподавател към сектор „Медико-диагностични 

изследвания” 

2. Петринка Тодорова Лачовска – ст. преподавател към сектор „Медико-

диагностични изследвания” 

3. Красимира Ценкова Лисаева – ст. преподавател към сектор „Медико-диагностични 

изследвания” 

4. Христо Василев Узунов – студент в специалност „Медицински лаборант”. 

 

4. Разкриване на процедура за подготовка на програмна акредитация на специалност 

„Рентгенов лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на ОКС „професионален 

бакалавър” и утвърждаване Комисия за самооценяване– докладва доц. д-р П. Йорданова. 

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

АС реши: Разкрива процедура за подготовка на програмна акредитация на 

специалност„Рентгенов лаборант” от професионално направление „Здравни грижи” на 

ОКС „професионален бакалавър” и утвърждава Комисия за самооценяване в състав: 

Председател: д-р Ваня Русанова Бенкова – началник направление УД при МК 

Членове: 

1. Нина Кирилова Михайлова – преподавател към сектор „Медико-диагностични 

изследвания” 

2. Силвия Любенова Габърска - преподавател към сектор „Медико-диагностични 

изследвания” 

3. Валентина Тодорова Козова – преподавател към сектор „Медико-диагностични 

изследвания” 

4. Христина Георгиева Кирилова – студентка в специалност „Рентгенов лаборант”. 

 

5. Обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани научно-преподавателски 

кадри към сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на преподаването в 

специалност „Помощник фармацевт” по Научно направление 03.02.00 „Фармация” - докладва 

доц. д-р П. Йорданова. 

5.1. Доцент по научната специалност 03.02.03 „Фармацевтична химия” 0,5 академична 

длъжност. 

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

АС реши: Обявява конкурс за Доцент по научната специалност 03.02.03 

„Фармацевтична химия” 0,5 академична длъжност. 

 

5.2 Доцент по научната специалност 03.02.02 „Фармакогнозия и фитохимия” 0,5 

академична длъжност. 

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

АС реши: Обявява конкурс за Доцент по научната специалност специалност 03.02.02 

„Фармакогнозия и фитохимия” 0,5 академична длъжност. 

 

5.3. Асистент по научната специалност 03.02.01”Технология на лекарствените форми и 

биофармация” 0,5 академична длъжност длъжност. 

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

АС реши: Обявява конкурс за Асистент по научната специалност 

03.02.01”Технология на лекарствените форми и биофармация” 0,5 академична длъжност 

длъжност. 
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5.4. Асистент по научната специалност 03.02.03 „Фармацевтична химия” 0,5 академична 

длъжност. 

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

АС реши: Обявява конкурс за Асистент по научната специалност 03.02.03 

„Фармацевтична химия” 0,5 академична длъжност. 

 

5.5. Преподавател по практика за помощник-фармацевти за нуждите на практическото 

обучение. 

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

5.6. АС реши: Обявява конкурс за преподавател по практика за помощник-

фармацевти за нуждите на практическото обучение. 

 

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

 

 

24. 02. 2014 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


