
  

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  

27.05.2013 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 „Професор” : 

1.1. Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м. по научната специалност „Анатомия, 

хистология и цитология” (03.01.02). 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” : 

2.1. Доц. Нина Иванова Борисова по научната специалност „Теория и методика на 

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

(03.01.47). 

3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 

3.1. Д-р Виктория Атанасова Георгиева, д.м. по научната специалност „Педиатрия” 

(03.01.50). 

 

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

31.03.2013 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

ІІІ. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към отчет за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на Статут за дейността на Фонд „Подпомагане на докторанти” при МУ-

Плевен.  

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

на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50) в 

катедра „Детски болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на графика на учебните занятия в МУ-Плевен за учебната 2013/2014 година. 

2. Обсъждане на решение за размера на таксите на новоприетите студенти АЕО. 

3. Информация за проведената предварителна кандидатстудентска кампания в МУ-Плевен. 

    Докл.: Проф. М. Александрова 

 

Факултет „Медицина” 

1. Утвърждаване на указания за прием, трансфер и признаване на завършени периоди на 

обучение на чуждестранните граждани в специалност „Медицина”. 

      Докл.: Доц. А. Стоянова 

 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Утвърждаване на датата, структурния състав и дневния ред за провеждане на Общото 

събрание на Факултет „Обществено здраве”. 

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

„Асистент” по научната специалност „Паразитология и хелминтология” (01.06.19) за нуждите на 

mailto:rector@mu-pleven.bg


  

Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”. 

      Докл.: Доц. д-р Г. Грънчарова 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една вакантна (0,25) длъжност 

„Асистент” по научната специалност „Ортопедия и травматология”. 

             Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1. Разкриване на 1 щатна длъжност „доцент”  по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика – Социална педагогика” (05.07.01) към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Разкриване на 0,5 щатна длъжност „гл. асистент”  по научната специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия” (03.02.02) към сектор „Социални и фармацевтични грижи” и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

3. Утвърждаване на списък на хонорувани преподаватели за учебната 2013/ 2014 г. за 

нуждите на преподаването в Медицински колеж. 

4. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на Медицински колеж за учебната 

2013/2014 г. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

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

ДЕСО за учебната 2013/2014 г. 

             Докл.: Доц. М. Атанасова 

 

VІ. Европейска интеграция и международно сътрудничество 

1. Обсъждане и утвърждаване на проектосъстав на Консултативен съвет по Европейска 

интеграция и международно сътрудничество на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Поповска 

  

VІІ. Текущи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на АС, проведено на 27 май 2013 година 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини –доц. С. Поповска и доц. Цв. Луканов – в чужбина. 

По неуважителни причини – проф. А. Аспарухов, проф. Т. Делийски, доц. Д. 

Господинов, доц. Иван Лалев, д-р С. Илиев, д-р Сл. Богданов, Рени Асенова и Десислава 

Величкова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 30 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи промени в предварително изпратения 

дневен ред. Отпадат утвьрждаването на учебните планове за обучение по специалностите 

„Медицинска сестра” и „Акушерка” за ФЗГ, обсъждането и утвьрждаването на проектосъстав на 

Консултативен съвет по Европейска интеграция и международно сътрудничество на МУ-

Плевен, а се добавя утвърждаване нa указания за прием, трансфер и признаване на завьршени 

периоди на обучение на чуждестранни граждани в специалност „Медицина”. Дневният ред беше 

приет единодушно. 

 

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 „Професор”: 

1.2.  Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м. по научната специалност „Анатомия, 

хистология и цитология” (03.01.02). 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

2.1. Доц. Нина Иванова Борисова по научната специалност „Теория и методика на 

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

(03.01.47). 

3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 

3.1. Д-р Виктория Атанасова Георгиева, д.м. по научната специалност „Педиатрия” 

(03.01.50). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите 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 31.03.2013 г. докладва г-н И. Потурлиев. 

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

АС реши: Приема обяснителната записка към отчета за касово изпълнение на 

бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2013 г. 
 

 



  

По трета точка от дневния ред Становище на Контролния съвет относно обяснителна 

записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2013 г 

докладва доц. д-р М. Симеонова. 

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

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

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

31.03.2013 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност, 

качество и акредитация”: Център за научноизследователска дейност докладва проф. д-р М. 

Средкова. 

4.1. Утвърждаване на Статут за дейността на Фонд „Подпомагане на докторанти” при 

МУ-Плевен.  

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

АС реши: Утвърждава предложения Статут за дейността на Фонд „Подпомагане на 

докторанти” при МУ-Плевен.  

4.2. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Педиатрия” 

(03.01.50) в катедра „Детски болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

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

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

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност Педиатрия” 

(03.01.50) в катедра „Детски болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

1. Проф. д-р Пенка Переновска, д.м.н., МУ-София 

2. Проф. д-р Мирослава Бошева, д.м.н., МУ-Пловдив 

3. Проф. д-р Пертана Чакърова, д.м.н., МУ-Ст. Загора 

4. Проф. д-р Георги Петков, д.м.н., МУ-Ст. Загора 

5. Проф. д-р Емилия Христова, д.м.н., МУ-София 

6. Проф. д-р Иван Иванов, д.м.н., МУ-Пловдив 

7. Доц. д-р Мария Симеонова, д.м., МУ-Плевен 

Резервен външен член: Проф. д-р Тоньо Шмилев, д.м.н., МУ-Пловдив 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Бойко Шентов, д.м.н., МУ-Плевен 

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” докладва проф. М. 

Александрова.  

5.1. Приемане на графика на учебните занятия в МУ-Плевен за учебната 2013/2014 

година. 

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

 

АС реши: Утвърждава предложения график на учебните занятия в МУ-Плевен за 

учебната 2013/2014 година. 

 

5.2. Обсъждане на решение за размера на таксите на новоприетите студенти АЕО 

докладва проф. М. Александрова.  

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

АС реши: Утвърждава предложения размер на таксите на новоприетите студенти 

АЕО както следва: I к. – 7000 € за учебна година и подготвителен курс – 3500 € за учебна 

година. За студентите АЕО I к., приети през учебната 2012/2013 г. да се запази таксата в 

размер от 5500 € за учебна година до края на следването им, предвид спецификата в 

организацията на учебния процес (отместване на началото на учебната година с един 

семестър на АЕО спрямо БЕО-обучение). 

 

5.3. Информация за проведената предварителна кандидатстудентска кампания в МУ-

Плевен. 



  

Изказване доц. Бочев: Идеята е полезна, ще увеличи интереса, ще стане практика и ше се 

увеличи приема на студенти в МУ-Плевен. 

 

 

Факултет „Медицина” 

1.Утвърждаване на указания за прием, трансфер и признаване на завършени периоди 

на обучение на чуждестранните граждани в специалност „Медицина” докладва доц. 

А. Стоянова. 

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

АС реши: Утвърждава указанията за прием, трансфер и признаване на завършени 

периоди на обучение на чуждестранните граждани в специалност „Медицина”. 

 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Утвърждаване на датата, структурния състав и дневния ред за провеждане на 

Общото събрание на Факултет „Обществено здраве” докладва доц. д-р Г. Грънчарова, 

Декан на Факултета. 

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

АС реши: Утвърждава датата 19 юни 2013 г., структурния състав и дневния ред за 

провеждане на Общото събрание на Факултет „Обществено здраве”. 

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

„Асистент” по научната специалност „Паразитология и хелминтология” (01.06.19) за 

нуждите на Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към 

катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 

медицина” докладва доц. д-р Г. Грънчарова 

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

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академичната длъжност „Асистент” по 

научната специалност „Паразитология и хелминтология” (01.06.19) за нуждите на Сектор 

„Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”. 

 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една вакантна (0,25) 

длъжност „Асистент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 
докадва доц. д-р Ал. Вълков. 

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

АС реши: Разкрива процедура за заемане на една вакантна (0,25) длъжност 

„Асистент” по научната специалност „Ортопедия и травматология”.  

 

Медицински колеж 

1. Разкриване на 1 щатна длъжност „доцент”  по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика – Социална педагогика” (05.07.01) към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” и обявяване на конкурс за заемането й долкадва проф. Томов. 

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

АС реши: Разкрива 1 щатна длъжност „доцент” по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика – Социална педагогика” (05.07.01) към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” и обявява конкурс за заемането й.  

2. Разкриване на 0,5 щатна длъжност „гл. асистент” по научната специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия” (03.02.02) към сектор „Социални и фармацевтични грижи” 

и обявяване на конкурс за заемането й докладва проф. Томов. 

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

АС реши: Разкрива 0,5 щатна длъжност „гл. асистент” по научната специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия” (03.02.02) към сектор „Социални и фармацевтични грижи” 

и обявява конкурс за заемането й.  

 

3. Утвърждаване на списък на хонорувани преподаватели за учебната 2013/ 2014 г. за 

нуждите на преподаването в Медицински колеж докладва д-р В. Бенкова. 



  

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

АС реши: Утвърждава списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 2013/ 2014 

г. за нуждите на преподаването в Медицински колеж. 

 

4. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на Медицински колеж за 

учебната 2013/2014 г. докладва д-р В. Бенкова. 

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

АС реши: Утвърждава списъка учебно-практическите бази на Медицински колеж за 

учебната 2013/2014 г 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1.  Утвърждаване на списък на хонорувани преподаватели за нуждите на 

преподаването в ДЕСО за учебната 2013/2014 г. докладва доц. М. Атанасова. 

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

АС реши: Утвърждава списъка на хоноруваните преподаватели за нуждите на 

преподаването в ДЕСО за учебната 2013/2014 г. 

 

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

 

 

27. 05. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


