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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  

22.04.2019 г. 

 

 

I. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2018 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

Колежански съвет на МК, проведени на 28.03.2019. 

Докл.: Цв. Валентинова 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Урология“ на д-р Боян Атанасов Стойков. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Епидемиология“ на д-р Тонка Иванова Върлева. 

3. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. на сборник с доклади от 

национална конференция „Остър хирургичен корем. Експертиза при хирургични случаи, 

достигащи до съдебната практика“ 05-07.06.2019 г. и даване на ISBN номер. 

4. Предложение за даване на ISBN номер на сборник с резюмета от ХVII Международна 

медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. 

5. Актуализиране на Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 

17/29.09.2014 г.), относно заплащанията на членове на изпитни комисии за зачисляване в редовно 

и задочно обучение и за докторски минимум за редовно, задочно и самостоятелно обучение.  

6. Приемане на процедури за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“. 

7. Приемане на процедури за заемане на академични длъжности „Главен асистент“, „Доцент“ 

и „Професор“. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Фармация“ 

1.Приемане на учебен план и кредитна система за оценка на подготовката на докторанти, 

квалификационна характеристика и учебен план-програма за придобиване на ОНС „доктор“ по 

специалност „Медицинска биофизика“. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент” по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към катедра 

„Общественоздравни науки“ и обявяване на конкурс. 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Ивелин Ангелов, д.м. по 

условията на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за извършване на преподавателска дейност в сектор 

„Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. считано от 27.03.2019 г.  

3. Утвърждаване на Учебен  план за специалност „Социални дейности в здравеопазването“, 

ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. 
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4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“, ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“ 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една академична длъжност „Главен 

асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в професионално направление  7.4. Обществено 

здраве, с профилна специалност „Акушерка“ към катедра „Акушерски грижи“ и обявяване на 

конкурс. 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Професор" към катедра 

"Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология" и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на специалност 

„Помощник-фармацевт“. 

2. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на специалност 

„Медицински лаборант“. 

3. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на специалност 

„Рентгенов лаборант“. 

4. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 

„Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 3 години.  

5. Утвърждаване на състав на Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма 

и срок на обучение 3 години. 

6. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 

„Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 3 години.  

7. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 

„Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 3 години. 

   Докл. Доц. д-р Евг. Бързашка 

 

V. Разни. 

1. Предложение за удостояване на акад. д-р Богдан Петрунов с почетното звание Doctor Honoris 

Causa на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

2. Предложение за удостояване на проф. д-р Веселин Борисов с плакет „За заслуги към 

Университета“. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

3.Предложение за избор на д-р Наталия Николаева Китова за хоноруван преподавател към катедра 

„Пропедевтика на вътрешните болести“ за нуждите на обучението на БЕО студенти от 

специалност „Медицина“ за учебната 2018/2019 г. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №18 

от заседание на АС, проведено на 22 април 2019 година 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, ас. д-р З. Горчева, д-р А. 

Пандурска. 

По неуважителни причини – доц. д-р И. Вълков, проф. Т. Веков, доц. д-р Цв. Луканов, 

ас д-р П. Владова, Р. Димитров, К. Каракадиева, Р. Петрова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37члена 

 

Кворум при: 25 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 за гласуване Дневения ред и Комисия по 

избора. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Доц. д-р А. Русева 

     Членове: 2. Ас.д-р П. Маринова 

3. Иванела Димитрова 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

 

 

По първа точка от дневния ред докладва г-н И. Потурлиев. 

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2018 г. 
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Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

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

31.12.2018 г. 

 

 

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

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

на Колежански съвет на МК, проведени на 28.03.2019. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на Колежанския съвет на МК, проведени на 28.03.2019 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност” – 

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

8. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Урология“ на д-р Боян Атанасов Стойков. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

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

„Доктор“ по научната специалност „Урология“ на д-р Боян Атанасов Стойков. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

2. Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н., МА, УМБАЛ “Александровска” ЕАД - 

София 

2. Проф. д-р Митко Цветков Цветков, д.м.н., Пета МБАЛ - София 

3. Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, д.м.н., Нач. Отделение по урология към МВР болница – 

София. 

Резервен член: Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м., МБАЛ “Св. Анна” –АД, гр. Варна, 

Клиника по урология 

 

9. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Епидемиология“ на д-р Тонка Иванова Върлева. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Епидемиология“ на д-р Тонка Иванова Върлева. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. 

2.Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. 

2.Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м. 

3. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Иван Константинов Попиванов, д.м 

 

10. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. на сборник с доклади от 

национална конференция „Остър хирургичен корем. Експертиза при хирургични случаи, 

достигащи до съдебната практика“ 05-07.06.2019 г. и даване на ISBN номер. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: В Издателския план на МУ-Плевен за 2019 г. се включва Сборник с доклади 

от национална конференция „Остър хирургичен корем. Експертиза при хирургични случаи, 

достигащи до съдебната практика“ 05-07.06.2019 г. и получава ISBN номер. 

 

11. Предложение за даване на ISBN номер на сборник с резюмета от ХVII 

Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Присъжда се ISBN номер на Сборник с резюмета от ХVII Международна 

медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. 

 

12. Актуализиране на Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 

17/29.09.2014 г.), относно заплащанията на членове на изпитни комисии за зачисляване в редовно 

и задочно обучение и за докторски минимум за редовно, задочно и самостоятелно обучение. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Актуализира Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 

17/29.09.2014 г.), относно заплащанията на членове на изпитни комисии за зачисляване в 

редовно и задочно обучение и за докторски минимум за редовно, задочно и самостоятелно 

обучение, както следва: на участващите в изпити за зачисляване (редовна и задочна форма 

на обучение), както и в изпити за докторски минимум (редовно, задочно и самостоятелно) да 

се заплаща 75 лв. 
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13. Приемане на процедури за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема процедурите за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на 

науките“. 

 

14. Приемане на процедури за заемане на академични длъжности „Главен асистент“, 

„Доцент“ и „Професор“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема процедурите за заемане на академични длъжности „Главен 

асистент“, „Доцент“ и „Професор“. 

 

 

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

Факултет „Фармация“ - докладва проф. М. Александрова, Зам. Ректор. 

1. Приемане на учебен план и кредитна система за оценка на подготовката на докторанти, 

квалификационна характеристика и учебен план-програма за придобиване на ОНС „доктор“ по 

специалност „Медицинска биофизика“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Учебен план и Кредитна система за оценка на подготовката на 

докторанти, Квалификационна характеристика и Учебен план-програма за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по специалност „Медицинска биофизика“. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“– докладва проф. д-р. С. Янкуловска, д.м.н., Декан. 

5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент” по Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията към катедра „Общественоздравни науки“ и обявяване на конкурс. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в 

професионално направление 7.4. „Обществено здраве” към катедра „Общественоздравни 

науки“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

6. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Ивелин 

Ангелов, д.м. по условията на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за извършване на преподавателска 
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дейност в сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. считано от 

27.03.2019 г. 

Гласували: 28. За – 27. Против – 1 и въздържали се - няма. 

АС реши: Продължава трудовия договор на доц. д-р Ивелин Ангелов, д.м., по 

условията на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за извършване на преподавателска дейност в сектор 

„Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. считано от 27.03.2019 г. 

(бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

7. Утвърждаване на Учебен план за специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“, ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Учебен план за специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“, ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. 

 

8. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за специалност 

„Социални дейности в здравеопазването“, ОКС „бакалавър“ от професионално 

направление „Обществено здраве“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за специалност „Социални 

дейности в здравеопазването“, ОКС „бакалавър“ от професионално направление 

„Обществено здраве“. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докладва доц. д-р А. Вълков, д.м., Декан. 

3. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една академична длъжност „Главен 

асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в професионално направление 7.4. 

Обществено здраве, с профилна специалност „Акушерка“ към катедра „Акушерски грижи“ 

и обявяване на конкурс. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на една академична длъжност „Главен 

асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в професионално направление  7.4. 

Обществено здраве, с профилна специалност „Акушерка“ към катедра „Акушерски грижи“ 

и обявява конкурс за заемането й. 
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4. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Професор" 

към катедра "Катедра "Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология" и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност "Професор" по научната 

специалност „Клинична лаборатория”, професионално направление 7.1 „Медицина” към 

катедра "Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология" и обявява конкурс 

за заемането й. 

 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 

6. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Помощник-фармацевт“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Помощник-фармацевт“. 

 

7. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Медицински лаборант“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Медицински лаборант“. 

 

8. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Рентгенов лаборант“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика на 

специалност „Рентгенов лаборант“. 

 

9. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, 

редовна форма и срок на обучение 3 години. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

http://mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-health-care/130-department-of-clinical-laboratory-clinical-immunology-and-allergy
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АС реши: Стартира процедура за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление „Здравни 

грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 3 години. 

 

10. Утвърждаване на състав на Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за 

програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален 

бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 3 години. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна 

форма и срок на обучение 3 години в следния състав: 

Председател: Доц. д-р Фредерик Людмилов Григоров, д.м. 

Членове: 

1. д-р Ваня Русанова Бенкова 

15. пр. Валентина Тодорова Козовска 

16. пр. Красимира Ценкова Патева-Лисаева 

17. пр. Петринка Тодорова Лачовска 

18. пр. Маргарита Петрова Моллова 

 

11. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, 

редовна форма и срок на обучение 3 години. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложение за започване на процедура за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна 

форма и срок на обучение 3 години. 

 

12. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, 

редовна форма и срок на обучение 3 години. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Комисия за изготвяне на Доклад–самооценка за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“, редовна 

форма и срок на обучение 3 години в следния състав: 

Председател: Доц. д-р Фредерик Людмилов Григоров, д.м. 

Членове: 

1. д-р Ваня Русанова Бенкова 

1. ас. Нина Кирилова Михайлова 

2. пр. Валентина Тодорова Козовска 

3. пр. Силвия Любенова Габърска 

4. пр. Тоня Софрониева Габърска 

 

 

Пета точка от дневния ред – Разни: 

1. Предложение за удостояване на акад. д-р Богдан Петрунов с почетното звание Doctor 

Honoris Causa на МУ-Плевен – докл. проф. д-р М. Средкова. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удостоява акад. д-р Богдан Петрунов с почетното звание Doctor Honoris 

Causa на МУ-Плевен. 

 

2. Предложение за удостояване на проф. д-р Веселин Борисов с плакет „За заслуги към 

Университета“ - докл. доц. д-р Г. Ставрева. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удостоява проф. д-р Веселин Борисов с плакет „За заслуги към 

Университета“. 

 

3. Предложение за избор на д-р Наталия Николаева Китова за хоноруван преподавател към 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ за нуждите на обучението на БЕО студенти от 

специалност „Медицина“ за учебната 2018/2019 г. - докл. проф. д-р Сл. Томов 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира д-р Наталия Николаева Китова за хоноруван преподавател към 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ за нуждите на обучението на БЕО студенти 

от специалност „Медицина“ за учебната 2018/2019 г. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

 

22. 04. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         За секретар на АС: /П/ 

         Д-р Н. Статев 

 

 

 


