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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 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На 03 юли 2017 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 14:00 ч в зала 106 на Ректората при Медицински 

университет - Плевен ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет при следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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 заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

1.1. Ростислав Валентинов Костов по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (методика на лечебната физкултура)“. 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

2.1. Д-р Венеция Цветкова Божанова по научната специалност „Педиатрия“ 

2.2. Д-р Надя Илиева Коларова-Янева по научната специалност „Педиатрия“ 

3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

3.1. Д-р Пенчо Петров Генов по научната специалност „Урология“. 

 

II. 1. Становище на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.03.2017 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 25.05.2017 г. 

3. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за Председател и 

Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет „Обществено 

здраве“, проведени на 19.06.2017 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Пенка Стефанова Костадинова за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина, организация на 

здравеопазването и фармацията“. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Огнян Димитров Златев за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Десислава Димитрова Дренска за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Неврология“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Регина Симеоновна Комса-Пенкова за 

придобиване на НС „Доктор на науките“ по научната специалност „Биохимия“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Васил Атанасов Гегусков за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Камелия Тодорова Цветанова за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

към Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Кирил Георгиев Киров за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Пламен Маринов Гацов за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

9. Утвърждаване на състав на Комисия по атестиране на научно-преподавателските кадри. 

mailto:rector@mu-pleven.bg


2 

 

10. Утвърждаване на състав на Редакционен съвет към Издателския център. 

11. Утвърждаване на състав на Комисия за присъждане на почетни отличия и знаци в МУ-

Плевен. 

12.  Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователските проекти за 2017 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

13. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, определени за 

научноизследователските проекти, с до 10%. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

2. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ от професионално 

направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

4. Утвърждаване на Правила и процедури за разглеждане на оплаквания, жалби, сигнали и 

предложения от студенти и докторанти. 

5. Утвърждаване на състав на Комисия за разглеждане на жалби и оплаквания от студенти и 

докторанти. 

6. Приемане на Правила и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами 

и плагиатство. 

7. Приемане на Правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и 

автентичността на дипломни и дисертационни работи.  

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

 

 

 

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за въвеждане на факултативна дисциплина „Медицина на болката“ в рамките 

на обучението на студенти по специалност „Медицина“.  

2. Предложение на въвеждане на факултативна дисциплина „Гериатрия“ в рамките на 

обучението на студенти по специалност „Медицина“.   

3. Предложение за въвеждане на свободно избираема дисциплина „Минимално инвазивна 

хирургия“ в рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“, V курс, десети 

семестър. 

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент“ за нуждите на 

обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

5. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Професор“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1. Приемане на промени в учебния план за специалност "Фармация". 

2. Утвърждаване на състав на комисия за изготвяне на доклада за самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии "Фармация". 

 

Докл.: Проф. Тони Веков 
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Факултет „Здравни грижи“ 

1. Приемане и утвърждаване на актуализирани учебни планове за специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 

Център за чуждестранни студенти 

1. Предложение за актуализиране на таксата за административни разходи за процедурите за 

признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища.   

Докл.: Проф. А. Стоянова 

  

VI.Текущи. 

 

1. Предложение за избор на заместник-директор на Научноизследователски институт при 

МУ-Плевен. 

2. Актуализация на длъжностни характеристики, съгласно Кодекса на труда, Закона за 

висшето образование, Закона за здравословни и безопасни иусловия на труд и други 

нормативни актове. 

 

 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на АС, проведено на 3 юли 2017 година 

 

Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Савелина Поповска, проф. д-р Силвия Александрова-

Янкуловска, доц. д-р Ивелин Ангелов. 

По други причини – проф. д-р Цеца Дойчинова-Ангелова, проф. д-р Мария Георгиева-

Средкова, проф. д-р Димитър Господинов, доц. д-р Цветан Луканов, доц. д-р Иван Лалев, доц. д-р 

Илия Вълков, ас. д-р Поля Маринова, Константина Каракадиева-студент и Ралица Петрова-

студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

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

     Членове: 1. д-р Н. Статев 

2. Радостин Димитров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред 

беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: Доц. д-р А. 

Русева и членове: д-р Н. Статев и Радостин Димитров – студент. 

 

 

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: 
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1.За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

1.1. Ростислав Валентинов Костов по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (методика на лечебната физкултура)“. 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”: 

2.2. Д-р Надя Илиева Коларова-Янева по научната специалност „Педиатрия“. 

Докладва доц. д-р Г. Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред – докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

2.1. Становище на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на бюджета на 

МУ-Плевен към 31.03.2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно Отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2017 г. 

 

2.2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

на състава на Факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 25.05.2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи“, 

проведени на 25.05.2017 г. 

 

2.3. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за 

Председател и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет 

„Обществено здраве“, проведени на 19.06.2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за Председател и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен 

съвет на Факултет „Обществено здраве“, проведени на 19.06.2017 г. 

 

 

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

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. д-р Г. 

Ставрева. 
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3.1. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Пенка Стефанова Костадинова за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина, организация на 

здравеопазването и фармацията“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Социална медицина, организация на здравеопазването 

и фармацията“ от д-р Пенка Стефанова Костадинова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

2. Проф. д-р Петкана Ангелова Христова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Младенова-Шипковенска, д.м., София 

2. Проф. д-р Асен Петков Петков, д.м.н., София 

3. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м., София 

Резервен член: Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., Варна. 

 

3.2. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Огнян Димитров Златев за придобиване 

на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“ от д-р Огнян Димитров Златев: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Добромир Димитров, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н, Началник клиника „Ортопедия, 

травматология, хирургия на ръката и микрохирургия”, УМБАЛ „София Мед” ООД 

2.  Доц. д-р Здравко Йорданов Лазаров, д.м., Началник отделение „Съдова хирургия” към 

кат. „Хирургия”, УБ „Лозенец”, София 

3.  Доц. д-р Димитър Петков Петков, д.м., Началник отделение „Съдова хирургия” , МБАЛ 

„Тракия”, Стара Загора 

Резервен член: Доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, д.м., Началник клиника „Кардиохирургия”, 

УБ „Лозенец”, София. 
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3.3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Десислава Димитрова Дренска за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Неврология“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Неврология“ от д-р Десислава Димитрова Дренска: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Мая Пенкова Дановска, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н, МУ-София 

2.  Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н., МУ-Варна 

3.  Доц. д-р Петя Пенчева Минева, д.м., ТУ-Стара Загора 

Резервен член: Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н, МУ-София. 

 

3.4. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Регина Симеоновна Комса-Пенкова за 

придобиване на НС „Доктор на науките“ по научната специалност „Биохимия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор на науките“ по научната специалност „Биохимия“ от доц. Регина Симеоновна 

Комса-Пенкова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Катя Ковачева, д.м. 

2. Доц. д-р Чавдар Цветков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Милена Станева, д.м, кардиолог и ангиолог, Национален консултант по 

ангиология, Болница „Токуда”-София 

2.  Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н., МУ-Варна 

3. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, д.б., ТУ-Стара Загора 

4. Проф. Алексей Славков Славов, д.б.н., МУ-София 

5. Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, д.б., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Радка Кънева, д.б., МУ-София. 

 

3.5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Васил Атанасов Гегусков за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 



8 

 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен от д-р Васил Атанасов Гегусков: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Владимир Любенов Данов, д.м. 

2. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. 

3. Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. 

4. Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Цветомир Стефанов Луканов, д.м.,Университетска болница – Хайделберг, 

Германия,  

2. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н., МБАЛ „Доверие” АД, София 

3. Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, д.м., УМБАЛ „Св. Анна”, София 

Резервен член: Доц. д-р Васил Велчев, д.м., УМБАЛ „Св. Анна”, София. 

 

3.6. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Камелия Тодорова Цветанова за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и 

реаниматология“ към Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен от д-р Камелия Тодорова Цветанова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м.н., УМБАЛ „Александровска”, София 

2.  Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м., УМБАЛ „Св. Марина”, Варна 

3. Доц. д-р Мария Атанасова, д.м., УМБАЛ „Св. Анна”, София 

4. Доц. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м., ВМА, София 

5. Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, д.м., УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Ст. 

Загора 

Резервен член: Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.н., ВМА-МБАЛ, Варна. 
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3.7. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Кирил Георгиев Киров за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“ към Научноизследователски 

институт при МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

3. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

4. Доц. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., УМБАЛ „Св. Марина”, Варна  

2. Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, д.м., УСБАЛ по онкология, София 

3. Проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м., СБАЛОЗ „Д-р М. Марков”, Варна 

Резервен член: Доц. д-р Сергей Василевич Глинков, д.м., МБАЛ „Св. Анна”, Варна. 

 

3.8. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Пламен Маринов Гацов за заемане 

на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен от доц. д-р Пламен Маринов Гацов, 

д.м.н.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Снажанка Томова Тишева, д.м.н. 

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

Резервен член: Доц. д-р Надя Юлиянова Станчева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Тихомир Радомиров Даскалов, д.м.н, МБАЛ НКБ, София 

2.  Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, д.м.н., II МБАЛ, София 

3.  Проф. д-р Асен Гудев, д.м.н., УМБАЛ ‘Царица Йоанна-ИСУЛ”, София 

4. Проф. д-р Цветана Кътова, д.м., МБАЛ НКБ, София 

5. Проф. д-р Федя Николов, д.м., УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив 
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Резервен член: Проф. д-р Димитър Раев, д.м.н, Университетска болница „Св. Анна”, София. 

 

3.10. Утвърждаване на състав на Редакционен съвет към Издателския център. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Редакционен съвет към Издателския център: 

Председател: Доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

Членове:  1. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

    2. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

    3. Доц. д-р Виолета Данчева, д.м. 

    4. Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. 

 

3.11. Утвърждаване на състав на Комисия за присъждане на почетни отличия и знаци в МУ-

Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисията за присъждане на почетни 

отличия и знаци в МУ-Плевен: 

Председател: Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

Членове:  1. Доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

    2. Проф. д-р Мария Средкова, д.м. 

    3. Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

    4. Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

   5. Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. 

   6. Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н. 

 

3.12. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователските проекти за 2017 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

Проф. Томов: Комисията, която отговаря за финансиране на проектите, да обяви конкурса 

през м. ноември предходната година. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователските проекти за 2017 г. – одобрени за подпомагане 20 проекта и 

отхвърлени два проекта. Финансирането да бъде в размер 98 885 лв. 

 

3.13. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, определени 

за научноизследователските проекти, с до 10%. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Средствата, определени за финансиране на научноизследователските 

проекти, могат да бъдат надхвърлени с до 10%. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” – докладва 

доц. д-р З. Радионова. 

4.1. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол 

за специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

 

4.2. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол 

за специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

 

4.3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ от професионално 

направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ от 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

 

4.4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Организация и управление на здравеопазването и фармацията“ от професионално направление 

7.4 Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Организация и управление на здравеопазването и фармацията“ от 

професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 
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4.5.Утвърждаване на Правила и процедури за разглеждане на оплаквания, жалби, сигнали и 

предложения от студенти и докторанти. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Правила и процедури за разглеждане на оплаквания, жалби, 

сигнали и предложения от студенти и докторанти. 

 

4.6. Утвърждаване на състав на Комисия за разглеждане на жалби и оплаквания от студенти 

и докторанти. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Комисия за разглеждане на жалби и оплаквания от студенти и 

докторанти в състав: 

Председател: Доц. д-р Здравка Радионова, д.м. 

Членове:  1. Доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

    2. Вержиния Лазарова 

 

4.7. Приемане на Правила и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни 

измами и плагиатство. 

Доц. П. Тончев: Тъй като софтуерът, с който се разполага, не може да се ползва за проверка 

на дипломни работи, то да отпадне изискването на подпис за гаранция, че научният ръководител е 

извършил проверка за плагиатство. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правила и процедури за предотвратяване и санкциониране на 

изпитни измами и плагиатство. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност”  

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

5.1. Предложение за въвеждане на факултативна дисциплина „Медицина на болката“ в 

рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Въвежда се факултативна дисциплина „Медицина на болката“ в рамките на 

обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

 

5.2. Предложение на въвеждане на факултативна дисциплина „Гериатрия“ в рамките на 

обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Въвежда се факултативна дисциплина „Гериатрия“ в рамките на обучението 

на студенти по специалност „Медицина“. 

5.3. Предложение за въвеждане на свободно избираема дисциплина „Минимално инвазивна 

хирургия“ в рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“, V курс, десети 

семестър. 

Доц. С. Илиев: Да се направи анонсиране на дисциплините сред студентите с цел проучване 

на интереса им и да се работи в посока популяризиране на тези дисциплини. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Въвежда се свободно избираема дисциплина „Минимално инвазивна 

хирургия“ в рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“, V курс, десети 

семестър. 

 

5.4. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент“ за нуждите на 

обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива се една академична длъжност „Доцент“ за нуждите на обучението 

по „Анестезиология и интензивно лечение“ и се обявява конкурс за заемането й. 

 

5.5. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Професор“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива се една академична длъжност „Професор“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и се обявява конкурс за заемането й. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва Проф Тони Веков, д.м.н. 

1. Приемане на промени в учебния план за специалност "Фармация". 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приемат се предложените промени в учебния план за специалност 

"Фармация". 

 

2. Утвърждаване на състав на комисия за изготвяне на доклада за самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии "Фармация". 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия за изготвяне на доклада за 

самооценка за програмна акредитация на специалност от регулираните професии 

"Фармация": 
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Председател: Проф. Тони Веков, дмн – Декан на ФФ 

Членове:  

1. Доц. Павлина Йорданова-Лалева, дм – Зам.-Декан на ФФ 

2. Проф. Петкана Христова, дм 

3. Доц. Надя Велева, дм 

4. Доц. Христина Лебанова, дф 

5. Доц. Петър Иванов, дм 

6. Доц. д-р Христина Хиткова, дм 

7. Доц. д-р Катя Ковачева, дм 

8. Доц. Силвия Цветкова, дпс 

9. Гл. ас. д-р Диана Пендичева, дм 

10. Гл. ас. Йоана Симеонова, дм 

11. Ас. Светла Асенова 

12. Зорница Декова – Началник СК на ФФ 

 

 

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

8. Приемане и утвърждаване на актуализирания учебен план за специалността „Медицинска 

сестра“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и утвърждава актуализирания учебен план за специалността 

„Медицинска сестра“. 

 

9. Приемане и утвърждаване на актуализирания учебен план за специалността „Акушерка“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и утвърждава актуализирания учебен план за специалността 

„Акушерка“. 

 

 

Център за чуждестранни студенти – докл. проф. А. Стоянова. 

1. Предложение за актуализиране на таксата за административни разходи за процедурите за 

признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Актуализира таксата за административни разходи за процедурите за 

признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища в размер от 

200 лева. 
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По шеста точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов 

1. Предложение за избор на заместник-директор на Научноизследователския институт при 

МУ-Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез тайно гласуване се избира проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м., за 

Заместник-директор на Научноизследователския институт при МУ-Плевен (бюлетините от 

тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

2. Актуализация на длъжностни характеристики, съгласно Кодекса на труда, Закона за 

висшето образование, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни 

актове. – докл. И. Йончев. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Актуализира длъжностните характеристики, съгласно Кодекса на труда, 

Закона за висшето образование, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

други нормативни актове. 

 

 

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

 

03. 07. 2017 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


