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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 редовно заседание на Академичен съвет  

14.07.2014 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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 

1.1. Д-р Владислав Росенов Дунев по научната специалност „Урология” (03.01.42). 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Професор” по научната специалност 

„Медицинска рентгенология” (03.01.28) на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. 

2. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. 

Макрета Тодорова Драганова, д. 

3.  Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. Надя 

Руменова Велева, д. 

4. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Неврология” (03.01.19) на д-р Мая Пенкова Дановска, д.м. 

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

на академичната длъжност „Професор” на доц. Петкана Ангелова Христова по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

6. Признаване на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Фармацевтична химия” (03.02.03) на Бойка Георгиева Цветкова.  

7. Признаване на ОНС „Доктор” на Сарфрас Ахмад по научната специалност „Биохимия” 

(01.06.10). 

8. Отчет за резултатите от проведената атестация на хабилитираните преподаватели за 

периода 2009-2013 год. 

9. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медико-социални специалности. 

10. Удължаване на срока на докторантурата на д-р Георги Николов, докторант на 

самостоятелна подготовка, по научната специалност „Оториноларингология”. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

11. Отчет за резултатите от финансираните през 2013 година научноизследователски проекти. 

Докл.: Доц. А. Стоянова 

 

ІІІ. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на графика на учебните занятия в МУ-Плевен за учебната 2014/2015 г. 

2. Предложение за обявяване на прием на студенти за обучение срещу заплащане в случай на 

решение на НС. 

3. Предложение за обявяване на прием на студенти за попълване на незаетите места след ІV 

класиране. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

mailto:rector@mu-pleven.bg
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1. Въвеждане на свободноизбираеми дисциплини в учебния план на специалност „Медицина” 

– Онкология и Спешна медицина. 

2. Трансформиране на една академична длъжност „главен асистент” в академична длъжност 

„доцент” за нуждите на обучението по Ревмокардиология и обявяване на конкурс. 

3. Трансформиране на две ординаторски длъжности в академична длъжност „асистент” за 

нуждите на обучението по Пропедевтика на вътрешните болести и обявяване на конкурс. 

4. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „асистент” по заместване за нуждите на обучението по Рентгенология. 

5. Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за: 

 „асистент” по Фармакология – една длъжност;  

 „асистент” по Биохимия – една длъжност. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една длъжност 

„асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерски грижи”. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Факултет „Обществено здраве” 

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

2. Приемане на Доклад-самооценка за акредитация на професионално направление 

„Обществено здраве”. 

3. Утвърждаване на промени в учебните планове и квалификационните характеристики по 

различните специалности на ФОЗ. 

4. Предложение за разкриване на процедура за 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) за нуждите на сектор 

„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” към катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт”. 

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

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

фармацията” (03.01.53) за нуждите на преподаването в катедра „Социална и превантивна 

медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”.    

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

ІV. Текущи. 

1. Предложение за повишаване на възнаграждението на външни хабилитирани лица за 

проверка на писмени работи на кандидат-специализанти. 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „Доцент” по Вътрешни болести за нуждите на 

преподаването в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” и обявяване на конкурс за 

заемането й.  

3. Попълване на състава на Комисията за присъждане на почетни отличия и знаци на МУ-

Плевен.  

          Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

4. Доклад от Съвета по наблюдение за резултатите от контрола върху проект „Иновативно и 

съвременно образование в МУ-Плевен”. 

     Докл.: Доц. Евгения Димитрова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание на АС, проведено на 14 юли 2014 година 

 

Присъстват:   25 члена на АС 

Отсъстват:   15 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, проф. д-р А. Велкова, доц. д-р С. 

Поповска, доц. д-р Иван Лалев, доц. д-р А. Димитрова, Десислава Величкова. 

По неуважителни причини - доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р П. Лисаев, д-р Сл. Богданов, 

д-р Т. Андреев, проф. П. Бочев, доц. д-р Б. Шентов, доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Цв. Луканов, 

Красимира Колева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 34 члена 

 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   14 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

 

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

на проф. д-р М. Средкова към т. I се добави предложение от доц. д-р В. Шопова за отпечатване на 

материали с лекции по МБС на английски език за нуждите на АЕО. 

Дневният ред беше приет с пълно бошинство. 

 

 

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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 

1.1. Д-р Владислав Росенов Дунев по научната специалност „Урология” (03.01.42). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломата връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

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

Средкова. 

2.1. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Професор” по научната специалност 

„Медицинска рентгенология” (03.01.28) на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. 

 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора за академичната длъжност „Професор” по научната 

специалност „Медицинска рентгенология” (03.01.28) на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. 

 

2.2. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. 

Макрета Тодорова Драганова, д. 

 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава избора за академичната „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. 

Макрета Тодорова Драганова, д. 

 

2.3. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. Надя 

Руменова Велева, д. 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора за академичната „Доцент” по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) на гл. ас. 

Надя Руменова Велева, д. 

 

2.4. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Неврология” (03.01.19) на д-р Мая Пенкова Дановска, д.м. 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Научния секретар на МУ Плевен доц. д-р М. 

Симеонова относно доклада на доц. д-р Б. Стаменов до Ректора на МУ Плевен от 25.06.2014 

г. и утвърждава избора на д-р Мая Пенкова Дановска, д.м. за академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Неврология” (03.01.19). 

 

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

заемане на академичната длъжност „Професор” на доц. Петкана Ангелова Христова, д.м. по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” 

(03.01.53). 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

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

на академичната длъжност „Професор” на доц. Петкана Ангелова Христова, д.м. по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” (03.01.53): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, д.м.н., МУ - София. 

2. Проф. д-р Невена Костова Цачева, д.м.н, МУ - София. 

3. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м., МФ – Стара Загора. 

4. Проф. Магдалена Банчева Александрова, д.м., МУ – София. 

5. Доц. д-р Нонка Георгиева Матева, д.м.,МУ - Пловдив. 

6. Доц. д-р Наташка Дакева Данова, д.м., НЦОЗА – София. 

Резервен член: Доц. Емануела Райчева Иванова-Мутафова, д.и., МУ – Варна. 

 

2.6. Признаване на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Фармацевтична химия” (03.02.03) на Бойка Георгиева Цветкова.  

 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Признава академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Фармацевтична химия” (03.02.03) на Бойка Георгиева Цветкова. 

 

2.7. Признаване на ОНС „Доктор” на Сарфрас Ахмад по научната специалност „Биохимия” 

(01.06.10). 

 

Гласували 18. За – 17, против - няма и 1 въздържал се. 

АС реши: Признава ОНС „Доктор” на Сарфрас Ахмад по научната специалност 

„Биохимия” (01.06.10). 
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2.8. Отчет за резултатите от проведената атестация на хабилитираните преподаватели за 

периода 2009-2013 год. 

Проф. д-р М. Средкова запозна членовете на АС с получените резултати. 

 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведената атестация на хабилитираните 

преподаватели за периода 2009-2013 год. 

 

2.9. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медико-социални 

специалности. 

Промените се извърщват въз основа на доклад от доц. д-р Петко Лисаев, д.м., Зам. 

Председател на Научния съвет по медико-социални специалности и на основание прекратяване на 

трудовия договор с МУ Плевен на проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н. и в изпълнение на чл 4 ал. 

3 от Правилника за развитие на академичния състав. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: За член на Научния съвет по медико-социални специалности се утвърждава 

доц. Нина Иванова Борисова, д.п., Рък. сектор „Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия”. За председател на Научния съвет по медико-социални специалности се 

утвърждава доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м., Декан на ФОЗ и за секретар се 

утвърждава доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 

 

2.10. Удължаване на срока на докторантурата на д-р Георги Николов, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Оториноларингология”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удължава с шест месеца срока на докторантурата на д-р Георги Николов, 

докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Оториноларингология”, 

считано от 11.07.2014 г. 

 

2.11. Отпечатване на 50 броя книжки с лекции на английски език (Disaster medicine – 

detailed plans of lectures) за нуждите на преподавнането по МБС – АЕО. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се отпечатат 50 броя книжки с лекции на английски език (Disaster 

medicine – detailed plans of lectures) за нуждите на преподавнането по МБС – АЕО. 

 

2.12. Отчет за резултатите от финансираните през 2013 г. научноизследователски проекти – 

докладва доц. А. Симеонова. 

Гласували 25. За – 24, против - няма и 1 въздържал се. 

АС реши: Приема отчета за резултатите от финансираните през 2013 година 

научноизследователски проекти. 

 

 

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

Александрова. 

3.1. Приемане на графика на учебните занятия в МУ-Плевен за учебната 2014/2015 г. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема графика на учебните занятия в МУ-Плевен за учебната 2014/2015 г. 

 

3.2. Предложение за обявяване на прием на студенти за обучение срещу заплащане в случай 

на решение на НС. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: В случай, че НС приеме промяна в ЗВО, МУ – Плевен да обяви прием на 

студенти срещу заплащане за специалностите със свободен капацитет. 
 

3.3. Предложение за обявяване на прием на студенти за попълване на незаетите места след 

ІV класиране. 
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Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: В случай, че определеният от МС брой новоприети студенти по държавна 

поръчка за МУ – Плевн не бъде достигнат след четеърто класиране, да бъде обявен 

допълнителен прием за запълване на незаетите места. 
 

 

Факултет „Медицина” докладва проф. д-р А. Аспарухов. 

1. Въвеждане на „Онкология” и „Спешна медицина” като свободноизбираеми дисциплини в 

учебния план на специалност „Медицина”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: В учебния план на специалност „Медицина”да бъдат въведени дисциплините 

Онкология и Спешна медицина, които да се изучават като свободно избираеми в VІІІ-ми 

семестър (с хорариум 15 академични часа лекции и 15 академични часа практически 

занятия) и ІХ-ти семестър (с хорариум 15 академични часа лекции и 30 академични часа 

практически занятия), считано от учебната 2014/2015 г. 

 

2. Трансформиране на една академична длъжност „главен асистент” в академична длъжност 

„доцент” за нуждите на обучението по Ревматология и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Трансформира една академична длъжност „главен асистент” в академична 

длъжност „доцент” за нуждите на обучението по Ревматология и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

3. Трансформиране на две ординаторски длъжности в академични длъжности „асистент” за 

нуждите на обучението по Пропедевтика на вътрешните болести и обявяване на конкурс. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Трансформира две ординаторски длъжности в академични длъжности 

„асистент” за нуждите на обучението по Пропедевтика на вътрешните болести и обявяване 

на конкурс за заемането им. 

 

4. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „асистент” по заместване за нуждите на обучението по Рентгенология. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една академична длъжност 

„асистент” по заместване за нуждите на обучението по Рентгенология. 

 

5. Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за: 

 „асистент” по Фармакология – една длъжност 

 „асистент” по Биохимия – една длъжност. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: 

1. Разкрива една академична длъжност за асистент по фармакология в сектор 

„Експериментална и клинична фармакология“ към катедра „Експериментална и клинична 

фармакология, Дерматология и венерология“ и обявява конкурс за заемането й.  
2. Разкрива една академична длъжност за асистент по биохимия в сектор „Химия и 

биохимия“ към катедра „Химия и биохимия & Физика и биофизика“ и обявява конкурс за 

заемането й.  
 

 

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

1.Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една длъжност 

„асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерски 

грижи”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на една длъжност 

„асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерски 

грижи”. 

 

 

Факултет „Обществено здраве” – докладва доц. д-р С. Янкуловска. 

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

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следните правилници на Факултет „Обществено здраве”: 

1. Правилник за организация на учебния процес в дистанционна форма на обучение в 

Медицински университет – Плевен. 

2. Правилник за организация и работата на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) в 

Медицински университет – Плевен. 

3. Правила за подготовката и атестирането на учебно-методически материали и ресурси 

за самоподготовка в дистанционна форма на обучение. 

4. Система за контрол на качеството в дистанционна форма на обучение 

(допълнение към Система за оценяване и поддържане на качеството в МУ – Плевен, 

регистрирана в процедурите на Университета под номер SM01 - V03 - 24.02.2014). 

 

2. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление „Обществено здраве” и доклад-самооценка за акредитация на дистанционна 

форма на обучение по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

Доц. д-р Янкуловска представи пред членовете на АС доклада във вид на мултимедийна 

презентация. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклада-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление „Обществено здраве” и доклад-самооценка за акредитация на дистанционна 

форма на обучение по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

 

 

3. Утвърждаване на промени в учебните планове и квалификационните характеристики по 

различните специалности на ФОЗ. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в учебните планове и квалификационните 

характеристики по различните специалности на ФОЗ. 

 

4. Предложение за разкриване на процедура за 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) за 

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

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за 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) за нуждите на 

сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” към катедра „Физикална 

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”. 

 

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

длъжност „асистент” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” (03.01.53) за нуждите на преподаването в катедра „Социална и 

превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

„асистент” по научната специалност „Социална медицина и организация на 
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здравеопазването и фармацията” (03.01.53) за нуждите на преподаването в катедра 

„Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - „Текущи” докладва проф. д-р Томов. 

1. Предложение за повишаване на възнаграждението на външни хабилитирани лица за 

проверка на писмени работи на кандидат-специализанти. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Повишава възнаграждението на външни хабилитирани лица за проверка на 

писмените работи на кандидат-специализанти от 10 на 14 лв. на проверена писмена работа. 

 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност „Доцент” по Вътрешни болести за 

нуждите на преподаването в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” и 

обявяване на конкурс за заемането й.  

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива разкриване на една щатна длъжност „Доцент” по Вътрешни 

болести за нуждите на преподаването в катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология” и обявяване на конкурс за заемането й.  

 

3. Попълване на състава на Комисията за присъждане на почетни отличия и знаци на МУ-

Плевен.  

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Поради прекратяване на трудовия договор с МУ Плевен на проф. д-р 

Анжелика Велкова, д.м.н., избира за член на Комисията за присъждане на почетни отличия и 

знаци на МУ-Плевен проф. Маргарита Александрова, д.м.н. 

 

4. Доклад от Съвета по наблюдение за резултатите от контрола върху проект „Иновативно и 

съвременно образование в МУ-Плевен” – докладва доц. Е. Димитрова. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема доклада от Съвета по наблюдение за резултатите от контрола върху 

проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”. 

 

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

 

14. 07. 2014 г.      Секретар на АС: / П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


