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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  

03.11.2014 г. 

 

 

 

І. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2014 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

30.09.2014 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ-

Плевен и критериите за избор и класиране на научноизследователските проекти за конкурса за 

финансирането им за 2015 г. 

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

на академичната длъжност „Доцент” на д-р Павлина Цветкова Николова по научната 

специалност „Вътрешни болести” (03.01.13). 

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

на академичната длъжност „Доцент” на д-р Николай Георгиев Николов по научната 

специалност „Ревматология” (03.01.18). 

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

на академичната длъжност „Главен асистент” на ас. Данелина Емилова Вачева по научната 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура)” (05.07.05). 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

ІV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

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

на обучението по: 

  Микробиология и вирусология – 1 щатна длъжност „асистент”  

  Детски болести – 2 щатни длъжност „асистент”, по заместване 

  Анатомия, хистология и цитология –  2 щатни длъжност „асистент” 

  Хирургически болести – 2 щатни длъжност „асистент” 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

 

 

 

 

Факултет „Обществено здраве” 

mailto:rector@mu-pleven.bg
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1. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Атанас Димитров Атанасов, 

д.м. за срок от една година, считано от 01.01.2015 г. към катедра „Физикална медицина, 

медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт” във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

  

V. Текущи. 

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

„доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести” за нуждите на Клиника по онкохирургия. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание на АС, проведено на 3 ноември 2014 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, доц. д-р П. Лисаев, проф. д-р Д. 

Господинов, доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Ц. Дойчинова, доц. д-р С. Илиев, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р Т. Делийски, Красимира Колева, Звездина 

Горанова, Десислава Величкова, Десислава Кипрова. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Редуциран състав на АС: 32 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

14 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС. Доц. д-р С. Януловска, декан на ФОЗ, направи 

предложение за включване в дневния ред на точка за обсъждане увеличаване капацитета на ФОЗ 

за следващата учебна година. Така предложения дневен ред и Комисията по избора бяха приети с 

пълно болшинство. 

 

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

     Членове: 1. Гл. ас. д-р Н. Статев 

2. Рени Асенова 

 

 

По първа точка от дневния ред –Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 30.09.2014 г. докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

30.09.2014 г. 
 

По втора точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет относно касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2014 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2014 г. 

 

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

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

Средкова. 

3.1. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на 

МУ-Плевен и критериите за избор и класиране на научноизследователските проекти за конкурса 

за финансирането им за 2015 г. 

Проф. Средкова даде пояснения за процедурата за разпределение на средствата за проектите. 

 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следните приоритетни направления в научноизследователската 

дейност на МУ-Плевен: 
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1. Проучване на свободните радикали, микроелементите и обмяната на 

съединителната тъкан в норма и патология. 

2. Нормална и патологична морфология. 

3. Проблемни микроорганизми в съвременната инфектология. 

4. Проблеми на репродукцията, майчиното и детското здраве. 

5. Социално-значими заболявания. 

6. Анализ и оценка на състоянието на общественото здраве. 

 

АС утвърждава следните критерии за избор и класиране на научноизследователските 

проекти за конкурса за финансирането им за 2015 г.: 

I. Kритерии за оценка на предложенията за финанситане на научноизследователски 

проекти на изследователи за 2015 г.: 

1. Научна значимост на проекта (научно-теоретично или научно-приложно значение). 

2. Оригиналност на проекта. 

3. Обосновка и формулиране на научна хипотеза. 

4. Адекватност на методичния подход. 

5. Обоснованост на предвидените разходи и исканире средства. 

6. Оценка на възможностите на колектива за достигане на набелязаната цел. 

7. Практическа реализуемост на проекта (постижимост на очакваните резултати). 

8. Участие на докторанти и студенти. 

9. Техническо оформяне и пълнота на предложената информация в проекта. 

 

II. Kритерии за оценка на предложенията за финанситане на научноизследователски 

проекти на докторанти за 2015 г.: 

1. Съответствие на темата на проекта с темата на докторантурата. 

2. Научна значимост на проекта (научно-теоретично или научно-приложно значение). 

3. Оригиналност на проекта. 

4. Обосновка и формулиране на научна хипотеза. 

5. Адекватност на методичния подход. 

6. Обоснованост на предвидените разходи и исканире средства. 

7. Оценка на възможностите на колектива за достигане на набелязаната цел. 

8. Практическа реализуемост на проекта (постижимост на очакваните резултати). 

9. Техническо оформяне и пълнота на предложената информация в проекта. 

 

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

на академичната длъжност „Доцент” на д-р Павлина Цветкова Николова по научната 

специалност „Вътрешни болести” (03.01.13). 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

на академичната длъжност „Доцент” на д-р Павлина Цветкова Николова по научната 

специалност „Вътрешни болести” (03.01.13): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

2. Проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.н. 

3. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Катя Николова Тодорова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Попов, д.м.н., Клиника по вътрешни болести, пулмология, фтизиатрия 

и клинична алергология, МИ-МВР, София. 

2. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, д.м.н. 

3. Доц. д-р Благой Иванов Маринов, д.м., МУ- Пловдив. 

4. Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м., МУ-Варна. 

Резервен член: Доц.д-р Ваня Милошева Юрукова, д.м., СБАЛББ „Света София”. 
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3.3. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” на д-р Николай Георгиев Николов по научната 

специалност „Ревматология” (03.01.18). 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

на академичната длъжност „Доцент” на д-р Николай Георгиев Николов по научната 

специалност „Ревматология” (03.01.18). 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

2. Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. 

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

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Рашо Рашков, д.м.н. 

2. Проф. д-р Румен Стоилов, д.м.н. 

3. Проф. д-р Мария Панчовска, д.м.н. 

4. Доц. д-р Антоанета Тонева, д.м. 

5. Доц. д-р Стоянка Владева, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н. 

 

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

на академичната длъжност „Главен асистент” на ас. Данелина Емилова Вачева по научната 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура)” (05.07.05). 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

на академичната длъжност „Главен асистент” на ас. Данелина Емилова Вачева по научната 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура)” (05.07.05). 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.  Проф. д-р Иван Топузов, д.м., д.п.н. 

2.  Доц. Атанас Атанасов, д.п. 

3. Дооц. Нина Михайлова, д.п. 

Резервен член: Проф. Николай Попов, д.п.н. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Тотева, д.м.н. 

2. Доц. д-р Светлана Янчева, д.м. 

Резервен член: Доц Руска Паскалева, д.м. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”, 
Факултет „Медицина” докладва проф. д-р А. Аспарухов 

 

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

нуждите на обучението по: 

  Микробиология и вирусология – 1 щатна длъжност „асистент”  

  Детски болести – 2 щатни длъжност „асистент”, по заместване 

  Анатомия, хистология и цитология – 2 щатни длъжност „асистент” 

  Хирургически болести – 2 щатни длъжност „асистент” 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна длъжност „асистент” за нуждите 

на обучението по Микробиология и вирусология;  

Обявява конкурс за заемане на две щатни длъжности „асистент” по заместване за 

нуждите на обучението по Детски болести; 

Обявява конкурс за заемане на две щатни длъжности „асистент” за нуждите на 

обучението по Анатомия, хистология и цитология; 



6 

 

Разкрива две щатни длъжности „асистент” за нуждите на обучението по Хирургически 

болести и обявява конкурс за заемането им. 

 

 

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

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Атанас Димитров Атанасов, 

д.м. за срок от една година, считано от 01.01.2015 г. към катедра „Физикална медицина, 

медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт” във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Гласували чрез тайно гласувне 26. За – 23, против - 2 и 1 въздържал се. 

АС реши: Продължава трудовия договор на доц. Атанас Димитров Атанасов, д.м. за 

срок от една година, считано от 01.01.2015 г. към катедра „Физикална медицина, 

медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт” във ФОЗ на МУ-Плевен. 

 

2. Предложение за увеличение капацитета на ФОЗ за следващата учебна година, както 

следва: с 20 бройки за балкалавърските програми и с 30 бройки за магистърските програми. 

Обсъждане: Доц. Радионова направи анализ на капацитета на ВУ досега. 

Проф. Томов: Очертава се тенденция за намаляване броя на кандидат-студентите и такова 

решение трябва да бъде много добре обмислено. В случай на незаемане на обявените места се 

налагат много строги санкции. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Предложението за увеличаване на капацитета на ФОЗ да се обсъди на 

Факултетен съвет в присъствието на Зам. ректорите по НИДКА и по УД. 

 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулирана професия „Управление на здравните грижи” от професионално направление 

„Обществено здраве” на МУ Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

от регулирана професия „Управление на здравните грижи” от професионално направление 

„Обществено здраве” на МУ Плевен. 

 

4. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление „Обществено здраве” на МУ Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

професионално направление „Обществено здраве” на МУ Плевен. 

 

 

По пета точка от дневния ред – „Текущи”: 

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

длъжност „доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) към катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” за нуждите на Клиника по онкохирургия. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

„доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) към катедра „Пропедевтика 

на хирургическите болести” за нуждите на Клиника по онкохирургия. 

 

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

 

 

03. 11. 2014 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 
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