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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  

23.09.2013 г. 

 

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

30.06.2013 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2013 г.  

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

ІІІ. Тържествено честване на Празника на МУ-Плевен на 10.10.2013 г. и на 65- годишнината на 

Медицински колеж. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

 

ІV. Предложение за присъждане на званието „Почетен Ректор на МУ-Плевен”. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

 

V. Утвърждаване на списък за награждаване на представители на академичната общност за 

заслуги към МУ-Плевен и Медицински колеж на Празника на висшето училище на 10.10. 2013 г.  

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

 

VІ. Предложение за сключване на договор за дипломно и следдипломно обучение с МБАЛ „Авис 

Медика” – гр. Плевен. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2013/2014 година. 

2. Предложение за промяна в Правилника за развитие на академичния състав на МУ-

Плевен. 

3. Информация относно процедурата за включване на Университетското списание в 

международни бази данни.  

4. Обсъждане на документа „Възгледи за основните национални цели”, разработен от учени 

от БАН. 

5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защитата на 

дисертационен труд на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, управление на 

здравните грижи иинформационни технологии“. 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защитата на 

дисертационен труд на гл. ас. Надя Руменова Велева за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, управление на 

здравните грижи иинформационни технологии“. 
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7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия” (03.02.02) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж.  

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

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж.  

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

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 

(03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология”.  

10. Предложение за промяна на наименованието на вестник „Плевенска медицина”. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р П. Христова 

VІІІ. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Обществено здраве” 

1. 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) – шифър 05.07.05 – 

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

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”. 

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

длъжност „асистент” по научната специалност „Фозиотерапия, курортология и рехабилитация” 

(шифър 03.01.58) за нуждите ка сектор “Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” 

към катедра “Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”.  

3. Предложение за назначаване на доц. д-р Стоян Илиев Кемеров, дм на 0,5 щатна длъжност 

към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” за извършване на 

преподавателска дейност по физикална терапия и рехабилитация в специалностите „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 

2013/2014 г. 

4. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Цветан Георгиев Сивков, 

доктор по право, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност във ФОЗ на МУ-Плевен за учебната 2013/2014 г., считано от 8 

октомври 2013 г.  

             Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на списък на новите учебно-практически бази на Медицински колеж - 

Плевен за учебната 2013/2014 година.  

   Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за обявяване на конкурси за преподаватели по латински и български език и 

за асистент по медицинска физика към ДЕСО. 

    Докл.: Доц. М. Атанасова 

 

ІХ. Европейска интеграция и международно сътрудничество 

1. Медицински университет - Плевен е домакин на Европейската „Нощ на учените”  на 27 

септември 2013 г. 

Докл.: Доц. д-р С. Поповска 

 

Х. Текущи. 

1. Предложение за обявяване на процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

по научна специалност „Психиатрия“ (шифър 03.01.20) за нуждите на катедра „Психиатрия и 

медицинска психология“. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 



3 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседание на АС, проведено на 23 септември 2013 година 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини –доц. д-р П. Лисаев, проф. д-р Д. Господинов – поради 

заболяване, Проф. д-р Ч. Балабанов, доц. д-р Ц. Дойчинова, доц. д-р Д. Статева, доц. д-р З. 

Радионова, доц. д-р Ц. Луканов – служебен отпуск. 

По неуважителни причини – доц. А. Стоянова, доц. Регина Комса, д-р Д. Димитров, 

Десислава Величкова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при:   24 члена на АС за целия състав 

14 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС. Той поздрави членовете на АС с първото за тази 

учебна година заседание, пожела здраве, конструктивна и ползотворна работа, постигане на 

всичко заложено в личен и служебен план. Предложеният дневен ред беше приет с пълно 

болшинство. 

 

 

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

бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2013 г. докладва г-н И. Потурлиев, Финансов директор. Той 

поясни, че субсидията и разходите за издръжка от МОН са намалени.  

 

Гласували: 29. За: 29. Против и въздържали се – няма. 

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

бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2013 г. 

 

По втора 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 

30.06.2013 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 29. За – 29. 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 

30.06.2013 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Тържествено честване на Празника на МУ-Плевен на 

10.10.2013 г. и на 65- годишнината на Медицински колеж докладва проф. д-р Сл. Томов. Той 

припомни, че по традиция всеки първи понеделник на м. октомври се чества Празника на МУ-

Плевен. Поради събиране в близко време на много събития, финансовата криза в страната и с 

цел запазване престижа на прзниците, Ректорският съвет е решил и предлага двете тържвства да 

се съчетаят в едно. Това да стане на 10. 10. 2013 г.,четвъртък, от 11 ч. в аудиториум „Магнум” на 

Втора клинична база. Има обсъден и приет дневен ред. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема предложението за тържествено честване на 10.10.2013 г. на 

Празника на МУ-Плевен и на 65- годишнината на Медицинския колеж. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Предложение за присъждане на званието „Почетен 

Ректор на МУ-Плевен” докладва проф. д-р Сл. Томов. Предложението е направено от името на 

Ръководството на МУ-Плевен. Мотивирано е с изключителния принос на проф. Горчев за 

преобразуването на ВМИ в МУ, обновяването и модернизирането на учебната база и 

библиотечното обслужване, развитието на кадровия потенциал, утвърждаването на 

Университета като съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в 

развитието на телемедицината и обучението с авангардни технологии и др. Удостояването със 

званието да се извърши на Празника на МУ през м. октомври 2013 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Присъжда званието „Почетен Ректор на МУ-Плевен” на проф. д-р Григор 

Горчев. д.м.н. Връчването да се извърши на Празника на МУ-Плевен на 10. 10. 2013 г. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Утвърждаване на списък за награждаване на 

представители на академичната общност за заслуги към МУ-Плевен и Медицински колеж на 

Празника на Висшето училище на 10. 10. 2013 г.докладва проф. д-р Сл. Томов.  

Проф. Томов запозна членовете на АС с мотивите за връчване на плакети и награди – 

всички, които в последната година са придобили научна степен Доктор на науките, Доктор, 

званието Професор, Доцент, Главен асистент, имат заслуги към МК, както и нехабилитирани 

преподаватели, получили най-висока оценка от проведената атестация. Прочетен беше списъкът 

на предложените за награди. 

 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Връчва плакети на представители на академичната общност за заслуги към 

МУ-Плевен и Медицински колеж както следва: 

С плакет „За заслуги към Университета” да бъдат удостоени носителите на дипломи 

за придобита научна степен „доктор на науките” и академичната длъжност „професор”, 

както следва: 

1. Проф. д-р Славчо Томов – „професор” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

2. Проф. Маргарита Александрова - „професор” по научната специалност „Биофизика” 

3. Проф. д-р Снежанка Тишева-Господинова - „професор” по научната специалност 

„Кардиология” 

4. Проф. д-р Мария Цекова - „професор” по научната специалност „Кардиология” 

5. Проф. д-р Емилиян Иванов - „професор” по научната специалност „Анатомия, 

хистология и цитология” 

6. Проф. д-р Димитър Господинов – за „доктор на науките” и „професор” по научната 

специалност „Дерматология и венерология” 

7. ДИПЛОМА Проф. Петьо Бочев - „професор” по научната специалност „Биофизика” 

8. ДИПЛОМА Проф. д-р Чавдар Балабанов - „професор” по научната специалност 

„Офталмология” 

 

С плакет на МУ-Плевен да бъдат удостоени носителите на дипломи за образователна 

и научна степен „доктор” и академичната длъжност „доцент”, както следва: 

1. Доц. д-р Боряна Русева – „доцент” по научната специалност „Физиология на 

животните и човека” 

2. Доц. Нина Михайлова - „доцент” по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка” 

3. ДИПЛОМА Доц. д-р Галя Ставрева - Маринова – за образованелна и научна степен 

„доктор” и „доцент” по научната специалност „Фармакология” 
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4. ДИПЛОМА Доц. д-р Сергей Илиев – „доцент” по научната специалност „Обща 

хирургия” 

5. ДИПЛОМА Доц. д-р Николай Колев – „доцент” по научната специалност „Урология” 

6. ДИПЛОМА Доц. д-р Сотир Марчев – „доцент” по научната специалност 

„Кардиология” 

 

С плакет на МУ-Плевен да бъдат удостоени носителите на дипломи за академична 

длъжност „главен асистент”, както следва: 

1. Д-р Лъчезар Танчев – „главен асистент” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

 

С плакет на МУ-Плевен да бъдат удостоени носителите на дипломи за придобита 

образователна и научна степен „доктор”, както следва: 

1. Д-р Иван Иванов – „доктор” по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология” 

2. Д-р Добринка Гинчева – „доктор” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

3. Д-р Даниела Грозева – „доктор” по научната специалност „Дерматология и 

венерология” 

4. Д-р Лора Камбурова – „доктор” по научната специалност „Детски болести” 

5. Д-р Галя Атанасова – „доктор” по научната специалност „Кардиология” 

6. Д-р Николай Лазаров – „доктор” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

7. Д-р Виктория Георгиева – „доктор” по научната специалност „Педиатрия” 

8. Д-р Тодор Петров – „доктор” по научната специалност „Дерматология и венерология” 

9. Д-р Ани Цветанова-Радева – „доктор” по научната специалност „Дерматология и 

венерология” 

10. Д-р Георги Стаменов – „доктор” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

 

С плакет „За заслуги към Медицински колеж – Плевен” и повод 65-годишнината от 

основаването на колежа да бъдат удостоени следните преподаватели: 

1.Д-р Тинка Цекова - Директор на МК от 1969г. до 1982г. 

2.Д-р Цветанка Петкова – Директор на МК от 1982г. до 1990г. 

3.Д-р Ваня Бенкова - Директор на МК от 1990г. до 2001г. и Изпълнителен директор от 

2001г. до 2007г. 

4.Доц. д-р Мария Александрова - Директор на МК от 2001г. до 2009г. 

5.Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева – Директор на МК от 2009г. и продължава втори 

мандат 

6.Сийка Рибалкина – дългогодишен преподавател на МК 

7.Цветанка Гачева - дългогодишен преподавател на МК 

8.Руска Кирчева - дългогодишен преподавател на МК 

 

С плакет „За заслуги към университета” и материална награда с Решение на АС от 

20.02.2013 г. да бъдат удостоени и трима преподаватели с най-високи постижения от 

проведена атестация на нехабилитираните преподаватели: 

1. Д-р Магдалена Балашкова – гл.ас. в сектор „Обща медицина” – 900 лв. 

2. Д-р Мая Дановска – гл.ас. в катедра „Неврология и неврохирургия” – 800 лв. 

3. Д-р Таня Иванова – гл.ас. в сектор „Епидемиология” – 700 лв. 

 

По шеста точка от дневния ред - Предложение за сключване на договор за дипломно и 

следдипломно обучение с МБАЛ „Авис Медика” – гр. Плевен докладва проф. д-р Томов. 

Проф. Томов запозна членовете на АС със заявлението на Управителя на МБАЛ „Авис 

Медика” ООД за сключване на договор за дипломно и следдипломно обучение, което е обсъдено 
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с Деканите на трите факултета, както и с доц. Иван Лалев, Директор на СДК. Прочетени бяха и 

техните становища. 

 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

1. Да се оторизира Ректорът на МУ Плевен за сключване на Договор с МБАЛ „Авис 

Медика” – Плевен за провеждане на клинични практики на студенти по специалността 

„Рентгенов лаборант”на ОКС „Професионален бакалавър” в горпосоченото здравно 

заведение. 

2. Да се упълномощи проф. Делийски за проучване на възможностите на клиниките в 

МБАЛ „Авис Медика” за провеждане на дипломно обучение на студенти по специалност 

„Медицина”. 

3. Да се възложи на доц. Лалев да изиска необходимата документация за определяне 

на възможностите за следдипломно обучение в МБАЛ „Авис Медика” – Плевен и да 

докладва на следващия АС. 

 

 

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

качество и акредитация” докладва проф. М. Средкова: 

Център за научно-изследователска дейност 

1. Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2013/2014 година. За 

учебната 2013/2014 г. незаетите места за редовни докторантури са 3 – към кат. 

„Пропедевтика на ХБ” и 2 за задочни докторантури по кардиология. Предлага се следната 

трансформация –по едно място за редовна докторантура в кат.”Обща хирургия”, кат. 

„Пропедевтика на хирургическите болести” и кат. „Офталмология”. Остават и две места 

за задочна докторантура по кардиология, към които на настоящия етап няма проявен 

интерес. 

Проф. Средкова запозна членовете на АС с поддържаните докторантски места. 

 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Преразпределят се незаетите места за редовни докторантури както следва: 

трите места от кат. „Пропедевтика на ХБ” се трансформират по едно за кат. „Обща 

хирургия”, „Пропедевтика на хирургическите болести” и „Офталмология”. Съществуват 

две свободни места за задочна докторантура. 

 

2. Предложение за промяна в Правилника за развитие на академичния състав на МУ-

Плевен. 

Проф. Средкова прочете направените предложения. Те са консултирани с МОН и са 

съобразени с направените препоръки. 

Гласували 29. За – 28. Против няма. Въздържал се – 1. 

АС реши: Придобиване на научни степени в МУ-Плевен 

Чл.63 

В ал.(1) да се замени текста „научните степени” с ОНС „Доктор” и научната степен 

„Доктор на науките”. 

ал.(4) да отпадне 

ал.(5) да стане (4) със следния текст: „Копие на оригиналната диплома, преведена на 

български език и легализирана се изпраща в МОН за регистрация в тридневен срок след 

решението на АС на МУ_Плевен” 

Комисия за развитие на Академичния състав 

Чл. 109 

Да се добави нова т. 6 със следния текст: „Признаване на ОНС „Доктор” и научна 

степен „Доктор на науките”, придобити в чужбина”. 

Чл. 111 

Да се добави нова алинея (4): „Членовете на КРАС за признаване на научни степени, 

придобити в чужбина са: Зам. Ректор по научно-изследователската дейност, качество и 
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акредитация, Зам. Ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество, 

Ръководителят на ЦНИД, Научният секретар, член на Настоятелството и хабилитиран 

специалист по съответната научна специалност за всеки конкретен случай”. 

 

3. Информация относно процедурата за включване на Университетското списание в 

международни бази данни.  

Представена беше информация от проф. Средкова за процедурата за включване на JBCR в 

международни база-данни. Информацията е изпратена до SCOPUS и е приета. Предстои вземане 

на решение в рамките на 6-12 месеца. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема информацията относно процедурата за включване на 

Университетското списание в международни бази данни.  

 

4. Обсъждане на документа „Възгледи за основните национални цели”, разработен от 

учени от БАН. 

Документът цели създаване на национална академична мрежа от БАН, която да обхваще 

всички сфери на обществения живот. 

 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема документа „Възгледи за основните национални цели”. 
 

5 Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защитата на 

дисертационен труд на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, управление на 

здравните грижи иинформационни технологии“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, 

управление на здравните грижи иинформационни технологии“: 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Соня Колева Тончева, дм – МУ-Варна 

2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм - пенсионер 

Резервен член: Проф. Евгения Иванова Делчева, ди - УНСС 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, дм 

2. Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дм 

Резервен член: Проф. Тони Йонков Веков, дмн 

 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защитата на 

дисертационен труд на гл. ас. Надя Руменова Велева за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, управление на 

здравните грижи иинформационни технологии“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на гл. ас. гл. ас. Надя Руменова Велева за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ (03.01.53) в катедра „Медицинска етика, 

управление на здравните грижи иинформационни технологии“: 
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Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Евгения Иванова Делчева, ди - УНСС 

2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм – МУ-Варна 

3. Проф. Соня Колева Тончева, дм – МУ-Варна 

Резервен член: Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.Проф. Тони Йонков Веков, дмн 

2.Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, дм 

Резервен член: Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дм 

 

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

на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия” (03.02.02) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж.  

Гласували 29. За – 29. 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 

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

към Медицински колеж: 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1.Проф. Стефан Димитров Николов 

2.Доц. Доля Калчева Павлова-Тонкова 

Резервен член: Доц. Илина Николаева Кръстева 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.Доц. д-р Руси Георгиев Марев, дм 

2.Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм 

.Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка, дм 

Резервен член: Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, дм 

 

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

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към 

Медицински колеж.  

Външни членове за МУ-Плевен: 

Проф. Емилия Рангелова, дпн – СУ „Климент Охридски” 

Проф. Дора Лефтерова, дпн – ПУ „Паисий Хилендарски” 

Проф. Веска Шошева, дпн – Тракийски университет Ст. Загора 

Проф. Катерина Караджова, дпн – СУ „Климент Охридски” 

Доц. Георги Петров, дп – СУ „Климент Охридски” 

Резервен член: Доц. Елена Гроздева-Желева, дп – Русенски университет „Ангел Кънчев” 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

Доц. д-р Здравка Радионова, дм 

Доц. Евгения Димитрова, дм 

Резервен член: Доц. Силвия Цветкова, дп 

 

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

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 

(03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология”.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ортопедия и 

травматология” (03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология”.  

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

Доц. д-р Вихър Ковачев, дм 

Проф. Д-р Аспарух Аспарухов, дмн 

Резервен член: Доц. д-р Емил Балтов, дм 

Външни членове за МУ-Плевен: 

Проф. д-р Любен Стоков, дмн 

Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн 

Проф. д-р Андрей Йотов, дмн 

Доц. д-р Христо Георгиев, дм 

Доц. д-р Пламен Кинов, дм 

Резервен член: Доц. д-р Диян Енчев, дм 

 

10. Предложение за промяна на наименованието на вестник „Плевенска медицина”. 

Поради липса на други предложения, приема се предложението, направено на Ректорски 

съвет – Academia medica. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Името на вестник „Плевенска медицина” се променя на “Academia medica”. 
 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на Доклад-самооценка за повишаване капацитета на МУ-Плевен - 

докладва: доц. П. Христова. 

Доц. Христова представи доклада в синтезиран вид. Пълният текст, заедно с 

приложенията са предоставени за информация на членовете на АС. Същият е на разположение 

и в Кабинета по качеството на МУ Плевен 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема представения Доклад-самооценка във връзка с повишаване 

капацитета на МУ-Плевен. 

 

По осма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”.  

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

1. 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) – шифър 

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

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

Гласували 29. За – 29. 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) – шифър 

05.07.05 – за нуждите на сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия” към 

катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”. 

 

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

длъжност „асистент” по научната специалност „Физиотерапия, курортология и 

рехабилитация” (шифър 03.01.58) за нуждите ка сектор “Физикална медицина, 

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

ерготерапия и спорт”.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

асистент” по научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” 
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(шифър 03.01.58) за нуждите ка сектор “Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия” към катедра “Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”.  

 

3.Предложение за назначаване на доц. д-р Стоян Илиев Кемеров, дм на 0,5 щатна длъжност 

към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” за извършване на 

преподавателска дейност по физикална терапия и рехабилитация в специалностите „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 

2013/2014 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Назначава доц. д-р Стоян Илиев Кемеров, дм на 0,5 щатна длъжност към 

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

преподавателска дейност по физикална терапия и рехабилитация в специалностите 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Медицина“, „Медицинска сестра“ и 

„Акушерка“ за учебната 2013/2014 г. за срок от една календарна година, считано от 01. 10. 

2013 г. 

 

4.Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Цветан Георгиев Сивков, 

доктор по право, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност във ФОЗ на МУ-Плевен за учебната 2013/2014 г.за срок от една 

календарна година, считано от 8 октомври 2013 г.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Назначава доц. д-р Цветан Георгиев Сивков, доктор по право, по условията 

на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на преподавателска дейност във 

ФОЗ на МУ-Плевен за учебната 2013/2014 г.за срок от една календарна година, считано от 

8 октомври 2013 г.  

 

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

1. Утвърждаване на списък на новите учебно-практически бази на Медицински колеж - 

Плевен за учебната 2013/2014 година. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

  

АС реши: Утвърждава следните нови учебно-практически бази за учебната 2013/2014 г. 

Аптека „Санита” 

Аптека „Сейба” 

Аптека „Миразчийски” гр. Пордим 

Аптеки „Феникс” 3 и 4 

Магазин „Лотос” 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

Предложение за обявяване на конкурси за преподаватели по латински и български език и за 

асистент по медицинска физика към ДЕСО – докладва доц. М. Атанасова. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: 

1. Да бъде преобявен конкурс за преподавател по латински език в Сектор „Латински 

език”. 

2. Да бъде обявен конкурс за един преподавател по български език в Сектор 

„Български език” към ДЕСО. 

3. Да бъде обявен конкурс за едно асистентско място по медицинска физика в Сектор 

„Природни науки” към ДЕСО. 

 

 

 



11 

 

По девета точка от дневния ред - Европейска интеграция и международно 

сътрудничество докладва доц. д-р С. Поповска. 

Доц. Поповска запозна членовете на АС с програмата на предстоящата „Нощ на учените” на 

27. 09. 2013 г., на която МУ-Плевен е домакин. 

 

 

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

1. Предложение за обявяване на процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

по научна специалност „Психиатрия“ (шифър 03.01.20) за нуждите на катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявяване на процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

по научна специалност „Психиатрия“ (шифър 03.01.20) за нуждите на катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“. 

 

 

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

 

 

23. 09. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 


