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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  

28.10.2013 г. 

 

І. Предложение за даване на име на обновената спортна зала на МУ-Плевен на Спортен турнир 

за купата на Ректора по повод на 8 декември. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Приемане на Правилник за дейността на докторантското училище в МУ-Плевен. 

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

Плевен. 

3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Ваня Недкова, дм 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 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на ОНС „Доктор” за 

докторска програма по: 

 Офталмология 

 Микробиология 

 Медицинска биология 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

ІІІ. Направление “Учебна дейност”: 

1. Анализ на кандидатстудентска кампания 2013 г. 

2. Утвърждаване на промени в Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен за учебната 

2014/2015 г. 

3. Предложение за организиране на кандидатстудентски курсове по биология и химия за 

специалност „Медицина” в периода януари-март 2014 г. и провеждане на предварителни изпити 

за всички специалности през м. април 2014 г.  

  

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академичните длъжности: 

 Доцент по научната специалност „Физиология” – 1 щ. дл. 

 Асистент по научната специалност „Физиология” – 2 щ. дл. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

 

 

ІV. Текущи. 

1. Предложение за вътрешна компенсирана промяна на бюджета на МУ-Плевен с цел 

осигуряване на допълнителни средства за студентски стипендии за първи семестър на учебната 

2013/2014 година. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при МУ-Плевен. 
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Докл.: Ал. Тодоров 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

от заседание на АС, проведено на 28 октомври 2013 година 

 

Присъстват:   34 члена на АС 

Отсъстват:   6 члена на АС 

По уважителни причини –доц. д-р Е. Балтов - заболяване, доц. А. Стоянова, проф. д-р 

А. Аспарухов – в чужбина. 

По неуважителни причини – доц. Комса-Пенкова, доц. Н. Цветков, д-р Сл. Богданов. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. Дойчинова 

     Членове: 1. Д-р Н. Статев 

2. Ал. Тодоров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Дневният ред беше 

приет единодушно. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Предложение за даване на име на обновената спортна 

зала на МУ-Плевен на Спортен турнир за купата на Ректора по повод на 8 декември докладва 

проф. д-р Сл. Томов. 

 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се даде името „Проф. д-р Н. Кючуков” на Спортната зала на МУ Плевен 

и това да стане тържествено на Спортен турнир за купата на Ректора по повод на 8 

декември. 

 

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

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

Средкова. 

 

1. Приемане на Правилник за дейността на докторантското училище в МУ-Плевен. 

 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилника за дейността на докторантското училище в МУ-

Плевен. 

 

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

Плевен. 

Към раздела „Заемане на академичната длъжност Асистент” 

В чл. 64, ал. (1), след първото изречение да се добави следния текст: Конкурсът за 

длъжността се обявява съгласно КТ в местен ежедневник и в интернет страницата на 

Университета. 

В чл. 65, ал. (1), накрая да се добави текст: Конкурсът за длъжността се обявява съгласно 

КТ в местен ежедневник и в интернет страницата на Университета. 

Доц. д-р М. Симеонова: Не трябва ли да се постави и в „Джобс.бг”? Дали това е 

задължение на отдел ПКК? 
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Проф. д-р Сл. Томов: Това е задължение на отдел ПКК – обявяване в ежедневник и 

интернет страницата на Университета. В „Джобс.бг” не трябва да се поставя. 

Доц. д-р М. Симеонова: Обявата да се поставя в рубриката „Новини” на Университета. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

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

МУ-Плевен в чл. 64 ал.(1) и чл. 65 ал. (1). Обявяването да се извършва от отдел „Кадри” на 

МУ Плевен. 

 

3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Ваня Недкова, дм за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50) в катедра „Детски 

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

 

Гласували 23 хабилитирани лица с явно гласуване. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Ваня Недкова, дм, за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50) в катедра „Детски 

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

 

 

По направление НИД, качество и акредитация докладва доц. д-р Здравка Радионова. 

1. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на ОНС „Доктор” за докторски 

програми по офталмология, микробиология и медицинска биология. 

 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема докладите-самооценка за програмна акредитация на ОНС 

„Доктор” за докторска програма по офталмология, микробиология и медицинска 

биология. 

 

 

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

Алексанрова. 

1.  Анализ на кандидатстудентската кампания 2013 г. 

 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема анализа на кандидатстудентската кампания - 2013 г. 

 

2. Утвърждаване на промени в Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен за учебната 

2014/2015 г. 

Промените касаят чл. 15 ал. 4 и добавяне на ал. 5, чл. 25, трансформиране на формата на 

обучение за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” от задочна в 

дистанционна и въвеждане на електронно подаване на кандидатстудентски документи, като 

условията бъдат включени в Справочника като отделно приложение. Предложенията бяха 

гласувани поотделно и всяко беше прието с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен 

за учебната 2014/2015 г. 

 

3. Предложение за организиране на кандидатстудентски курсове по биология и химия за 

специалност „Медицина” в периода януари-март 2014 г. и провеждане на предварителни изпити 

за всички специалности през м. април 2014 г.  

Промени в програмите за конкурсните изпити по биология и химия не се предвиждат. 

Предлага се организирането за поредна година на кандидатстудентски курсове по биология и 

химия в периода януари-март 2014 г. Курсовете да са с продължителност 60 учебни часа и да се 

провеждат в почивните дни. Запазва се досегашната цена на всеки курс от 320 лева. Да се 

проведе и предварителна кандидатстудентска сесия. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Да се организират за поредна година на кандидатстудентски курсове по 

биология и химия в периода януари-март 2014 г. Курсовете да са с продължителност 60 

учебни часа и да се провеждат в почивните дни. Запазва се досегашната цена на всеки курс 

от 320 лева. Да се проведе и предварителна кандидатстудентска сесия. 

 

Факултет „Медицина” 

Предложение за обявяване на конкурси за заемане на следните академичните длъжности: 

Доцент по научната специалност „Физиология” – 1 щ. дл. и асистент по научната специалност 

„Физиология” – 2 щ. дл. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявявават се конкурси за заемане на следните академичните длъжности: 

Доцент по научната специалност „Физиология” – 1 щ. дл. и асистент по научната 

специалност „Физиология” – 2 щ. дл. 

 

По четвърта точка от дневния ред – Текущи: 

1.Предложение за вътрешна компенсирана промяна на бюджета на МУ-Плевен с цел 

осигуряване на допълнителни средства за студентски стипендии за първи семестър на 

учебната 2013/2014 година докладва проф. д-р Сл. Томов. 

Във връзка с намалените средства за стипендии по бюджет 2013 г., съгласувано с 

Финансовия директор г-н И. Потурлиев, проф. Томов предлага вътрешна компенсаторна 

промяна по бюджета на Университета с цел осигуряване на допълнителни средства за 

студентски стипендии за първия семестър на учебната 2013/2014 г. в размер на 10 000 лв. Да се 

увеличи § 40-00 „Стипендии” с 10 000 лв. за сметка на преизпълнение на собствените приходи. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема се вътрешна компенсаторна промяна по бюджета на Университета 

с цел осигуряване на допълнителни средства за студентски стипендии за първия семестър 

на учебната 2013/2014 г. в размер на 10 000 лв. Да се увеличи § 40-00 „Стипендии” с 10 000 

лв. за сметка на преизпълнение на собствените приходи. 

 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет при МУ-

Плевен –докладва Ал. Тодоров, председател на СС. 

 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет при 

МУ-Плевен. Да бъде изготвен вариант и на английски език. 

 

 

 

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

 

28. 10. 2013 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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