
1 

 

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  

29.10.2018 г. 

 

I. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на преразпределените места за докторанти за уебната 2018-2019 година. 

2. Предложение за ISBN номер на електронен сборник с доклади от 16-та юбилейна сесия за 

студенти и преподаватели на Медицински колеж. 

3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м.н. за академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Генетика“. 

4. Утвърждаване на избор на доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м.н. за 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Патофизиология“. 

5. Утвърждаване избор на д-р Петранка Чумпалова – Тумбева, д.м за академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Психиатрия“. 

6. Утвърждаване избор на д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м за академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“. 

7. Утвърждаване на избор на Мая Чавдарова Йотова за академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“. 

8. Предложение за избор на научно жури на д-р Иван Динев Иванов, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

 Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

II. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Приемане на решение за започване на процедура за институционална акредитация на 

Медицински университет – Плевен. 

2. Предложение за състав и избор на комисия за изготвяне на доклад-самооценка по 

процедура за институционална акредитация на Медицински университет – Плевен. 

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА от 

предходната Програмна акредитация на докторска програма „Епидемиология“ от професионално 

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

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

„Епидемиология“.  

5. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА от 

предходната Програмна акредитация на докторска програма  „Гастроентерология“ от 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

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

„Гастроентерология“.  

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

„Ревматология“. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

III. Направление “Учебна дейност”: 

1. Кандидатстудентска кампания 2018 – резултати и анализ. 
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2. Утвърждаване на промени в Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен за учебната 

2019/2020 година. 

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

специалностите „Медицина“ и „Фармация“ в периода януари-март 2019 г. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„Асистент” към Катедра „Детски болести“ по заместване към Катедра „Детски болести“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„Асистент” по заместване по специалност  „Неонатология“ към Катедра „ Акушерство и 

гинекология“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Фармация“ за 

ОКС „магистър“, касаещи промени в хорариума по дисциплината „Технология на лекарствените 

форми“. 

2. Предложение за изменение на длъжностното наименование на хабилитираните и 

нехабилитираните лица в Сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“.  

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

IV. Текущи. 

1. Утвърждаване на списък на бивши и настоящи директори, преподаватели и служители за 

награждаване с плакети по повод на 70-годишнината на Медицински колеж при МУ-Плевен.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

   

2. Приемане на Правилник за развитие на академичния състав на МУ-Плевен. 

 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева      
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №14 

от заседание на АС, проведено на 29 октомври 2018 г. 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Ц. Дойчинова. 

По други причини – проф. А. Стоянова, проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господонов, проф. Регина Комса-

Пенкова, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Цв. Луканов, д-р З. Горчева, д-р П. Василева, Мария Георгиева и Ралица 

Петрова - студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

     18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

     13 гласа за хабилитирания състав 

 

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 29. За – 29. 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 Иванела Димитрова. 

 

По първа точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност” – докл. 

доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

1.  Утвърждаване на преразпределените места за докторанти за учебната 2018/2019 г. 

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

АС реши: Утвърждава преразпределените места за докторанти за учебната 2018/2019 г. (списъкът се 

прилага отделно). 

 

2. Предложение за ISBN номер на електронен сборник с доклади от 16-та юбилейна сесеия 

за стденти и преподаватели от Медицински колеж. 

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

АС реши: Електронният сборник с доклади от 16-та юбилейна сесеия за стденти и 

преподаватели от Медицински колеж получава ISBN номер. 
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3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м., за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Генетика”. 

Избора подкрепи с изказване проф. д-р М. Средкова. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Генетика”. 

 

4. Утвърждаване на избор на доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Патофизиология”. 

Изказване в подкрепа на избора направи проф. д-р М. Средкова. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Патофизиология”. 

 

5. Утвърждаване на избор на д-р Петранка Чумпалова-Тумбева, д.м., за академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Психиатрия”. 

Изказване в подкрепа на избора направи проф. д-р С. Янкуловска. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Петранка Чумпалова-Тумбева, д.м., за 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Психиатрия”. 

 

6. Утвърждаване на избор на д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м., за академичната 

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

здравеопазването и фармацията”. 

Изказване в подкрепа на избора направи проф. д-р С. Янкуловска. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м., за 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията”. 

 

7. Утвърждаване на избор на Мая Йотова Чавдарова, д.ф., за академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия”. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 
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АС реши: Утвърждава избора на Мая Йотова Чавдарова, д.ф., за академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия”. 

 

8. Предложение за избор на научно жури за защита на дисертационен труд на д-р Иван 

Динев Иванов, докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Акушерство и 

гинекология”. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури жури за защита на 

дисертационен труд на д-р Иван Динев Иванов, докторант на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Акушерство и гинекология”: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. 

2.  Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – МУ-Варна. 

2.  Доц. д-р Таня Тимева, д.м. – САГБАЛ “Д-р Щерев” 

3.  Доц. д-р Петя Маринова Андреева, д.м. - САГБАЛ “Д-р Щерев” 

Резервен член: Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м. – МУ-Варна. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” докл. доц. д-р З. 

Радионова, д.м., Зам. ректор. 

1.  Приемане на решение за започване на процедура за институционална акредитация на Медицински 

университет-Плевен. 

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

АС реши: Стартира процедура за институционална акредитация на Медицински университет-Плевен. 

 

2. Предложение за състав и избор на комисия за изготвяне на доклад-самооценка по 

процедура за институционална акредитация на Медицински университет – Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава състава на комисия за изготвяне на доклад-самооценка по 

процедура за институционална акредитация на Медицински университет – Плевен. 

 

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА 

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Епидемиология“ от 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Епидемиология“ 

от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

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

„Епидемиология“. 

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

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

програма „Епидемиология“. 

 

5. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА 

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Гастроентерология“ от 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

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

АС реши: Приема доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на 

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Гастроентерология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

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

„Гастроентерология“. 

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

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

програма „Гастроентерология“. 

 

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

„Ревматология“. 

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

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

програма „Ревматология“. 

 

 

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

Александрова, Зам. ректор. 

4. Кандидатстудентска кампания 2018 – резултати и анализ. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема резултатите и направения анализ на Кандидатстудентска кампания 2018 г. 

 

5. Утвърждаване на промени в Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен за учебната 2019/2020 година. 

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

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

учебната 2019/2020 година, както следва: „Ако в дипломата за средно образование липсва оценка по учебния 

предмет български език и литература, вместо нея за балообразуваща се взема оценката от успешно положен тест 

по български език, като минималното ниво от теста не може да е по ниско от B2. Оценката следва да е от 

успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация-партньор на Съвета на Европа, и се приравнява 

към „отличен“ (6.00)”. 

 

6. Предложение за организиране на кандидатстудентски курсове по биология и химия за специалностите 

„Медицина“ и „Фармация“ в периода януари-март 2019 г. 

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

АС реши: Да се организират кандидатстудентски курсове по биология и химия за специалностите 

„Медицина“ и „Фармация“ в периода януари-март 2019 г. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м. 

3. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Фармация“ 

за ОКС „магистър“, касаещи промени в хорариума по дисциплината „Технология на 

лекарствените форми“. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран учебен план на специалност „Фармация“ за ОКС 

„магистър“, касаещи промени в хорариума по дисциплината „Технология на лекарствените 

форми“. 

 

4. Предложение за изменение на длъжностното наименование на хабилитираните и 

нехабилитираните лица в Сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“.  

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

АС реши: Длъжностното наименование на хабилитираните и нехабилитираните лица в 

Сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ се променя във „Фармакогнозия и 

фитохимия”. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

3. Утвърждаване на списък на бивши и настоящи директори, преподаватели и служители за 

награждаване с плакети по повод на 70-годишнината на Медицински колеж при МУ-Плевен.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждаване на списък на бивши и настоящи директори, преподаватели и 

служители за награждаване с плакети по повод на 70-годишнината на Медицински колеж 

при МУ-Плевен (списъкът се прилага отделно). 

 

2. Приемане на Правилник за развитие на академичния състав на МУ-Плевен - докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., 

Зам. ректор. 

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

АС реши: Приема Правилник за развитие на академичния състав на МУ-Плевен. 

 

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

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„Асистент” към Катедра „Детски болести“ по заместване към Катедра „Детски болести“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност „Асистент” към Катедра „Детски 

болести“ по заместване към Катедра „Детски болести“. 

 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„Асистент” по заместване по специалност  „Неонатология“ към Катедра „Акушерство и 

гинекология“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност „Асистент” по 

заместване по специалност „Неонатология“ към Катедра „Акушерство и гинекология“. 

 

 

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

 

 

29. 10. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС:/П/ 

         Д-р А. Пандурска 

                                       


