
  

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  

04.03.2013 г. 

 

І.  Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен относно законосъобразността на 

проведените избори за органи на управление от Общото събрание, проведено на 07.02.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІІ. Приемане на мандатната програма на Ръководството на МУ - Плевен за период на 

управление 2013 – 2017. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

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

към 31.12.2012 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІV.  Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към бюджета на МУ – 

Плевен за 2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

V. Направление “Научно-изследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научно-изследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на д-р Калоян Руменов Стойчев, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност Психиатрия (03.01.20) в катедра „Психиатрия и 

медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” на МУ – Плевен. 

2. Предложение за състав на научно жури за публичната защита на  дисертационния труд на 

д-р Николай Лъчезаров Лазаров за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Акушерство и гинекология“ (03.01.45). 

3. Отчисляване на д-р Ани Цветанова-Радева, докторант на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Дерматология и венерология”, с право на защита пред научно жури и 

утвърждаване състава на научното жури. 

4. Приемане на промени в Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен. 

5. Предложение за разкриване на фонд за докторанти. 

6. Зачисляване на д-р Олимпияда Станчева за редовен докторант по научна специалност 

Токсикология ( 03.01.23) към катедра „Детски болести” с научен р-л доц. д-р Евгения Бързашка, 

дм за срок от 3 години, считано от 04.03.2013 г. 

7. Зачисляване на д-р Вероника Христова Гинчева за редовен докторант по научна 

специалност Дерматология и венерология (03.01.21) към катедра „Експериментална и клинична 

фармакология, дерматология и венерология” с научен р-л доц. д-р Димитър Господинов, дмн за 

срок от 3 години, считано от 04.03.2013 г. 

 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

VІ. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение от Факултета по медицина за присъждане на почетното звание „Доктор 

хонорис кауза” на проф. д-р Константин Асенов Койчев. 

     Докл.: Доц. д-р Г. Господинов 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване списъчния състав на Общото събрание на Медицински колеж.  

2. Утвърждаване дата и дневен ред за провеждане на Общото събрание на Медицински 

колеж.  
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           Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Утвърждаване на решение на ДЕСО за провеждане на Общо събрание. 

  Докл.: Доц. М. Атанасова 

VІІ. Текущи. 

1. Представяне и приемане на проектобюджета на Студентски съвет за 2013 г. 

Докл.: Ал. Тодоров 

2. Приемане на финансов разход за закупуване на нов автомобил за нуждите на МУ – Плевен. 

Докл.: инж. О. Караджов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на АС, проведено на 04 март 2013 година 

 

Присъстват:   35 члена на АС 

Отсъстват:   5 члена на АС 

По уважителни причини – доц. Аделаида Русева 

По неуважителни причини – проф. Ташко Делийски, доц. Иван Лалев, доц. Петко 

Лисаев, д-р Тихомир Андреев 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 35 члена 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. Дойчинова 

     Членове: 1. д-р С. Илиев 

2. Ал. Тодоров 

 

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

приет. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен 

относно законосъобразността на проведените избори за органи на управление от Общото 

събрание, проведено на 07.02.2013 г.Докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

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

законосъобразността на проведените избори за органи на управление от Общото събрание, 

проведено на 07.02.2013 г. 

 

По втора точка от дневния ред – Приемане на мандатната програма на Ръководството 

на МУ - Плевен за период на управление 2013 – 2017 докладва проф. Томов. 

 Доц. Б. Нинов предложи да се уточни понятието „Мандатна програма на Ръководството на 

МУ Плевен” за посочения период или „Мандатна програма на проф. Сл. Томов”. 

Проф. Томов обясни, че идеята е програмата да стане стратегия, осъществена от 

обединението на мандатните програми на всички кандидати, участвали в избора. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема мандатната програма на Ръководството на МУ - Плевен за период 

на управление 2013 – 2017  

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет относно касово 

изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 31.12.2012 г. – докладва доц. д-р М. Симеонова.  

Доц. Ч. Балабанов зададе въпрос за вероятност за увеличаване на държавната субсидия на 

Университета за настоящата финансова година.  

Проф. Томов поясни, че на предсточщото заседание на Съвета на Ректорите в Русе на 4 и 5 

април т. г. този въпрос ще бъде дискутиран. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно касово изпълнение на 

бюджета на МУ – Плевен към 31.12.2012 г. 

 

 



  

По четвърта точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет относно 

обяснителна записка към бюджета на МУ – Плевен за 2013 г. - докладва доц. д-р М. 

Симеонова. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно обяснителна записка 

към бюджета на МУ – Плевен за 2013 г.  

 

По пета точка от дневния ред – Направление “Научно-изследователска дейност, 

качество и акредитация”: Център за научно-изследователска дейност докладва проф. д-р М. 

Средкова. 

 

1. Утвърждаване на избор на д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност Психиатрия (03.01.20) в катедра 

„Психиатрия и медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” на МУ – Плевен. 

Гласували 24 хабилитирани лица с явно гласуване. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност Психиатрия (03.01.20) в 

катедра „Психиатрия и медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” на 

МУ – Плевен. 

 

2.Отчисляване на д-р Николай Лъчезаров Лазаров, докторант на самостоятелна 

подготовка по научната специалност „Акушерство и гинекология“ (03.01.45).с право на защита 

пред научно жури и утвърждаване състава на научното жури. 

Проф. Томов се изказа в подкрепа на докторанта д-р Лазаров, който е набрал голяма част от 

материала на дисертационния си труд в Клиниката по онкогинекология и препоръча 

допускането му до публична защита. 

 Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отчислява на д-р Николай Лъчезаров Лазаров докторант на самостоятелна 

подготовка по научната специалност Акушерство и гинекология“ (03.01.45).с право на 

защита и определя следните хабилитирани специалисти за състав на Научното жури:  

I.Вътрешни за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. 

Резервен член: доц. д-р Светлозар Николов Стойков, д.м 

II. Външни за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Мария Любенова Малинова, д.м., МУ – Пловдив 

3. Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м., МУ – Варна 

Резервен член: доц. д-р Екатерина Христова Учикова, д.м., МУ – Пловдив 

 

3. Отчисляване на д-р Ани Цветанова-Радева, докторант на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Дерматология и венерология”, с право на защита пред научно жури и 

утвърждаване състава на научното жури. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отчисляване на д-р Ани Цветанова-Радева, докторант на самостоятелна 

подготовка по научната специалност „Дерматология и венерология”, с право на защита и 

определя следния състав на научното жури: 

I. Вътрешни за МУ – Плевен: 

1.Доц. д-р Димитър Господинов, д.м.н. 

2..Доц. д-р Руси Марев, д.м. 

Резервен член: доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. 

II. Външни за МУ – Плевен: 

1.Чл. Кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н., болница „Токуда”, София 

2. Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м., МУ – София 

3. Доц. д-р Мариана Трашлиева, д.м., Плевен 

Резервен член: доц. д-р Петранка Троянова, д.м., болница „Царица Йоанна”, София 



  

 

4. Приемане на промени в Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

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

– Плевен. 

 

5. Предложение за разкриване на фонд за докторанти. 

      Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива на фонд за докторанти към МУ – Плевен, чийто размер да се сформира 

от сумата до 1000 лв./ год. на редовен докторант. 

6. Зачисляване на д-р Олимпияда Станчева за редовен докторант по научна специалност 

Токсикология ( 03.01.23) към катедра „Детски болести” с научен р-л доц. д-р Евгения Бързашка, 

дм, за срок от 3 години, считано от 04.03.2013 г. 

Забележка :Да се приложи друг доклад за зачисляване на докторанта по научна специалност 

Детски болести към кат. „Детски болести”.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Зачисляване на д-р Олимпияда Станчева за редовен докторант, съобразено с 

горната забележка. 

 

7. Зачисляване на д-р Вероника Христова Гинчева за редовен докторант по научна 

специалност Дерматология и венерология (03.01.21) към катедра „Експериментална и клинична 

фармакология, дерматология и венерология” с научен р-л доц. д-р Димитър Господинов, д.м.н., 

за срок от 3 години, считано от 04.03.2013 г.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Зачислява д-р Вероника Христова Гинчева за редовен докторант по научна 

специалност Дерматология и венерология (03.01.21) към катедра „Експериментална и 

клинична фармакология, дерматология и венерология” с научен р-л доц. д-р Димитър 

Господинов, дмн, за срок от 3 години, считано от 04.03.2013 г. 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 
Предложение от Факултета по медицина за присъждане на почетното звание „Доктор 

хонорис кауза” на проф. д-р Константин Асенов Койчев, д.м.н., докладва доц. Господинов.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза” на проф. д-р 

Константин Асенов Койчев, д.м.н. 

 

Медицински колеж 

1.Утвърждаване списъчния състав на Общото събрание на Медицински колеж.  

2 Утвърждаване дата и дневен ред за провеждане на Общото събрание на Медицински 

колеж. По двете точки докладва доц. П. Йорданова.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъчния състав на Общото събрание на Медицински колеж. 

Утвърждаване дата 20 март 2013 г. и дневен ред за провеждане на Общото събрание.  
 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1 Утвърждаване на решение на ДЕСО за провеждане на Общо събрание. Докладва доц. М. 

Атанасова.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решение на ДЕСО за провеждане на Общо събрание на 10 

април 2013 г.  

 

 

 



  

По седма точка от дневния ред –  

1. Представяне и приемане на проектобюджета на Студентски съвет за 2013 г. докладва 

Ал. Тодоров, Председател на Студентския съвет към МУ Плевен. 

На въпрос на доц. Недкова дали се предвижда финансиране на студенти за участия в 

Студентски научни сесии, Ал. Тодоров отговори, че от тази година този разход е предвиден за 

пръв път.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема проектобюджета на Студентски съвет за 2013 г. в размер на 21000 

лв. 

 

2. Приемане на финансов разход за закупуване на нов автомобил за нуждите на МУ – 

Плевен.Докладва инж. О. Караджов, Пом. ректор.  

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема финансовия разход за закупуване на нов автомобил за нуждите на 

МУ – Плевен. 

 

 

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

 

04. 03. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 


