
  

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  

24.06.2013 г. 

 

І.  Приемане на Стратегия за развитие на Медицински университет - Плевен за периода 2013 

– 2017 г. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на доц. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и 

венерология” (03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и 

венерология” към Факултет „Медицина” на МУ-Плевен.  

2. Приемане на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2013 г. на МУ-Плевен. 

3. Приемане на промени в Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен. 

4. Представяне на резултатите от проведената атестация на нехабилитираните 

преподаватели. 

5. Утвърждаване на броя на местата за докторанти в МУ-Плевен за учебната 2013-2014 

година. 

6. Даване на ISBN за издаване на 6 бр. учебни пособия за магистърската програма, 

дистанционна форма на обучение, по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в изпълнение 

на договор по проект BG051PO001-4.304-0049 “Иновативно и съвременно образование в МУ-

Плевен”, както следва: 

- Стратегии за промоция на здравето – проф. Анжелика Велкова; 

- Административно право и процес – доц. Цветан Сивков; 

- Управленска и бизнес етика – доц. Силвия Александрова-Янкуловска; 

- Лекарствена политика -  проф. Тони Веков; 

- Психология на управлението – доц. Силвия Цветкова; 

- Управление на човешките ресурси – доц. Гена Грънчарова. 

7. Предложение за включване на учебно помагало „Тестове по Физиология” в Издателския 

план на МУ-Плевен, както и отпечатване и подвързване на Протоколи за практически 

упражнения. 

8. Предложение от доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, Председател на КЕНИД, за 

актуализиране състава на комисията. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

 

 

ІІІ. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за промяна на решение на АС от 13.05.2002 г. относно освобождаване на 

студентите от занятия при кръводаряване. 

 Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Христо Атанасов Христов 

като хабилитиран преподавател към Сектор „Физиология” за срок от шест месеца, считано от 

07.08.2013 г.   
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Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Медицинска 

сестра”. 

2. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Акушерка”. 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика за обучение по специалност 

„Акушерка”.  

4. Утвърждаване на квалификационна характеристика за обучение по специалност 

„Медицинска сестра”.  

5. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на 1 и 0,25 вакантни 

длъжности за асистенти по СМОЗФ (здравни грижи) към катедра „Сестрински терапевтични 

грижи”. 

             Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Медицински 

лаборант”. 

2. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Рентгенов 

лаборант”. 

3. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Помощник 

фармацевт”. 

4. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Социални 

дейности”. 

    Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

 

ІV. Текущи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от заседание на АС, проведено на 24 юни 2013 година 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

По уважителни причини –доц. Е. Балтов и доц. Николай Цветков. 

По неуважителни причини – доц. С. Поповска, доц. Регина Комса, доц. П. Лисаев, доц. 

Б. Шентов, доц. Цв. Луканов, д-р Сл. Богданов. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 32 члена 

 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

19 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Комисия по избора:  Председател: Доц. А. Русева 

     Членове: 1. д-р Д. Димитров 

2. Ал. Тодоров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи приемане на комисия по избора и 

промени в предварително изпратения дневен ред. Комисията бе утвърдена с пълно болшинство, 

без „против” и „въздържали се”. В дневния ред се добавят още две точки към Направление 

“Научноизследователска дейност, качество и акредитация” – „Приемане на резултатите от 

проведения конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за 2013 г. на МУ-

Плевен” и „Предложение от доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, Председател на 

КЕНИД, за актуализиране състава на комисията”. Допълненията бяха приети с пълно 

болшинство, без „против” и „въздържали се”. 

На заседанието присъства и проф. д-р Г. Горчев, член на настоятелството на МУ Плевен. 

 

По първа точка от дневния ред – Приемане на Стратегия за развитие на Медицински 

университет - Плевен за периода 2013 – 2017 г. докладва проф. д-р Сл. Томов. 

Проф. Томов обясни по предварително раздадената Стратегия за развитие, че 

Ръководството е решило стратегията да има по-краткосрочни измерения. На второ място тя е 

базирана на приетата Мандатна програма на Ръководството на МУ Плевен, тъй като то поема 

отговорността за нейното изпълнение. 

 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Стратегия за развитие на Медицински университет - Плевен за 

периода 2013 – 2017 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност, 

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

Средкова. 

1. Утвърждаване на избор на доц. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. за 

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

и венерология” (03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична фармакология, 

дерматология и венерология” към Факултет „Медицина” на МУ-Плевен. Утвърждаването 

се изрази в явно гласуване на хабилитираните преподаватели. (Приложен протокол от 

гласуването). 



  

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. 

за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност 

„Дерматология и венерология” (03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична 

фармакология, дерматология и венерология” към Факултет „Медицина” на МУ-Плевен. 

 

2. Приемане на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2013 г. на МУ-Плевен. 

Д-р Д. Димитров – Какъв е процентът на студентско участие в проектите? 

Проф. Средкова – По известни на всички ни причини във всички проекти има студентско 

участие, което е не повече от 20%. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2013 г. на МУ-Плевен. 

 

3. Приемане на промени в Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен. 

Към раздел „Придобиване на научни степени в МУ-Плевен, подраздел „Придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, в чл.10 ал.(4) да отпадне текстът „Обучението в 

редовна форма на докторантура е с минимален срок две години, а при самостоятелна форма на 

обучение – с минимален срок една година”. 

Към раздел „Заемане на академични длъжносто в МУ-Плевен, подраздел „Заемане на 

академична длъжност „асистент”, в чл. 65 две алинеи са номерирани като ал.(5), което налага 

втората ал.5 да стане ал. 6, а ал. 6 – съотв. ал. 7. В променената ал. 6 след думата „Доктор” да се 

добави тест „по научната специалност, съответстваща на тази, за която е обявен кокурсът”. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема промените в Правилника за развитие на академичния състав в 

МУ-Плевен към раздел „Придобиване на научни степени в МУ-Плевен, подраздел 

„Придобиване на образователната и научна степен „доктор”, в чл.10 ал.(4) да отпадне 

текстът „Обучението в редовна форма на докторантура е с минимален срок две години, а 

при самостоятелна форма на обучение – с минимален срок една година” и към раздел 

„Заемане на академични длъжносто в МУ-Плевен, подраздел „Заемане на академична 

длъжност „асистент”, в чл. 65 две алинеи са номерирани като ал.(5), което налага втората 

ал.5 да стане ал. 6, а ал. 6 – съотв. ал. 7. В променената ал. 6 след думата „Доктор” да се 

добави тест „по научната специалност, съответстваща на тази, за която е обявен 

кокурсът”. 

 

4. Представяне на резултатите от проведената атестация на нехабилитираните 

преподаватели. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведената атестация на нехабилитираните 

преподаватели. На първите трима с най-високи показатели да бъдат връчени морални и 

материални награди на празника на Университета. Настоящият доклад да бъде изпратен 

до всички ръководители на катедри. Да бъдат уведомени звената, в които работят 

преподаватели с отрицателна атестация и от тях да се изиска да вземат адекватни мерки. 

На преподавателите, получили назадоволителна оценка поради непредставяне на 

попълнена карта/карти за НПС в Кабинета по качество на обучението и акредитация през 

атестационния период, се предоставя възможност оценката да бъде коригирана. За целта е 

необходимо в срок до 30.10.2013 г. да предоставят в Кабинета по Качество на обучението и 

акредитация попълнена карта за НПС за съответния период. 

 

5. Утвърждаване на броя на местата за докторанти в МУ-Плевен за учебната 2013-2014 

година. Предлагат се както следва:шифър 03.01.47 Кардиология – 2 редовни и 4 задочни 

докторантури; 03.01.17 Пулмология – 1 редовна; 03.01.33 Инфекциозни болести – 1 редовна; 

01.06.19 Паразитология и хелминтология – 1 редовна; 03.01.37 Обща хирургия – 3 редовни и 

03.01.50 Педиатрия – 1 редовна и 1 задочна докторантури. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 



  

АС реши: Утвърждава броя на местата за докторанти в МУ-Плевен за учебната 2013-

2014 година както следва: шифър 03.01.47 Кардиология – 2 редовни и 4 задочни 

докторантури; 03.01.17 Пулмология – 1 редовна; 03.01.33 Инфекциозни болести – 1 

редовна; 01.06.19 Паразитология и хелминтология – 1 редовна; 03.01.37 Обща хирургия – 3 

редовни и 03.01.50 Педиатрия – 1 редовна и 1 задочна докторантури. 

 

6. Даване на ISBN за издаване на 6 бр. учебни пособия за магистърската програма, 

дистанционна форма на обучение, по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в 

изпълнение на договор по проект BG051PO001-4.304-0049 “Иновативно и съвременно 

образование в МУ-Плевен”, както следва: 

Стратегии за промоция на здравето – проф. Анжелика Велкова; 

Административно право и процес – доц. Цветан Сивков; 

Управленска и бизнес етика – доц. Силвия Александрова-Янкуловска; 

Лекарствена политика -  проф. Тони Веков; 

Психология на управлението – доц. Силвия Цветкова; 

Управление на човешките ресурси – доц. Гена Грънчарова. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Дава ISBN номера на посочените шест учебника за нуждите на обучението 

по магистърска програма, дистанционна форма на обучение, по „Обществено здраве и 

здравен мениджмънт” в изпълнение на договор по проект BG051PO001-4.304-0049 

“Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” както следва: 

Стратегии за промоция на здравето – проф. Анжелика Велкова 

Административно право и процес – доц. Цветан Сивков 

Управленска и бизнес етика – доц. Силвия Александрова-Янкуловска 

Лекарствена политика - проф. Тони Веков 

Психология на управлението – доц. Силвия Цветкова 

Управление на човешките ресурси – доц. Гена Грънчарова 

 

7.  Предложение за включване на учебно помагало „Тестове по Физиология” в Издателския 

план на МУ-Плевен, както и отпечатване и подвързване на Протоколи за практически 

упражнения. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се включи в Издателския план на МУ Плевен учебно помагало „Тестове 

по Физиология”в тираж 200 бр. и отпечатване и подвързване на Протоколи за практически 

упражнения 120 бр. за БЕО и 130 бр. за АЕО. 

8. Предложение от доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, Председател на КЕНИД, за 

актуализиране състава на комисията. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира за член на КЕНИД г-ца Ваня Панчева на мястото на г-н Илиян 

Йончев във връзка с назначаването му за областен управител. 

 

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

1. Предложение за промяна на решение на АС от 13.05.2002 г. относно освобождаване на 

студентите от занятия при кръводаряване докладва проф. М. Александрова. 

 

Гласували 32. За – 26. Въздържали се – 6. 

АС реши: При кръводаряване студентите да бъдат освобождавани от занятия в деня 

на процедурата и един ден след нея. 

 

Факултет „Медицина” 

Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Христо Атанасов Христов 

като хабилитиран преподавател към Сектор „Физиология” за срок от шест месеца, считано от 

07.08.2013 г. докладва проф. Аспарухов. След тайно гласуване на всички членове на АС се 

получи следният резултат (бюлетините са приложени): 

Гласували 30. За – 26. Против – 2. Невалидни и въздържали се – 0. 



  

АС реши: Удължава трудовия договор на доц. д-р Христо Атанасов Христов като 

хабилитиран преподавател към Сектор „Физиология” за срок от шест месеца, считано от 

07.08.2013 г. 

 

 

Факултет „Здравни грижи” – докладва доц. д-р Ал. Вълков. 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Медицинска 

сестра”. 

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

АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Медицинска сестра”. 

 

2. Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Акушерка”. 

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

АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Акушерка”. 
 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика за обучение по специалност 

„Акушерка”. 

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

АС реши: Утвърждаване квалификационната характеристика за обучение по 

специалност „Акушерка”. 

 

4 Утвърждаване на квалификационна характеристика за обучение по специалност 

„Медицинска сестра”.  

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

АС реши: Утвърждаване квалификационната характеристика за обучение по 

специалност „Медицинска сестра”. 

 

5. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на 1 и 0,25 вакантни 

длъжности за асистенти по СМОЗФ (здравни грижи) към катедра „Сестрински терапевтични 

грижи”. 

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

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на 1 и 0,25 

вакантни длъжности за асистенти по СМОЗФ (здравни грижи) към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи”. 

 

 

Медицински колеж – докладва доц. д-р П. Йорданова. 

1.  Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Медицински 

лаборант”. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Медицински лаборант”. 

 

2.  Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Рентгенов 

лаборант”. 

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

АС реши: Утвърждаване актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Рентгенов лаборант”. 

 

3.  Утвърждава актуализиран учебен план за обучение по специалност „Помощник 

фармацевт”. 

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

АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Помощник фармацевт”. 



  

 

4.  Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Социални 

дейности”. 

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

АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Социални дейности”. 

 

 

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

 

 

24. 06. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


