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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  

23.02.2015 г.  

 

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. Доц. д-р Николай Георгиев Николов по научната специалност „Ревматология” (03.01.18).  

1.2. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова – Попова по научната специалност „Психиатрия” 

(03.01.20). 

1.3. Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев по научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” 

(03.01.49). 

 

ІІ. 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2014 г. 

2. Утвърждаване на бюджета на МУ-Плевен за 2015 г. 

2.1. Предложение за утвърждаване на средства за представителни цели и на средства за 

финансиране на дейността на Студентски съвет при МУ-Плевен. 

2.2. Утвърждаване на програма за извършване на строително-ремонтни работи за 2015 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

31.12.2014 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на научната 

степен „доктор на науките” от доц. д-р Силвия Стоянова Александрова – Янкуловска по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина”. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Ваня Маринова Цветкова - Вичева за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология” 

(03.01.27) в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” към Факултет 

„Здравни грижи” при МУ-Плевен. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Людмил Георгиев Терзиев за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27) в 

катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” към Факултет „Здравни 

грижи” при МУ-Плевен. 

4. Утвърждаване на промяна в състава на Научния съвет по Медико-биологични 

специалности. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната  2015/2016 година и за 

провеждане на кандидатстудентски изпити. 

Докл.: Проф. М. Александрова 
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Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите 

на обучението по: 

 „Физика и биофизика“ – 2 щатни длъжности „Асистент”  

 „Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 щатни длъжности „Асистент”  

2. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“, по 

заместване, за нуждите на обучението по „Рентгенология и радиология“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Ендокринология“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1.Утвърждаване на актуализация на Правилник за работата на Факултетния съвет на Факултет 

„Обществено здраве” при МУ-Плевен. 

2. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Факултет 

„Обществено здраве” на 11.03.2015 г. 

3. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Обществено 

здраве”.  

4. Предложение за разкриване на две процедури за заемане на две академични длъжности 

„асистент” по научната специалност „Хигиена” (03.01.32) за нуждите на сектор „Хигиена, 

медицинска екология и професионални болести” към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и МБС”.  

5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната длъжност „асистент” 

по научната специалност „Епидемиология на инфекциозните болести” (03.01.53) за нуждите на 

сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”.  

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. д-р Ташко Стефанов 

Делийски, д.м.н., за срок от 1 година, считано от считано от 25.02.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Сестрински хирургични грижи“ на Факултет „Здравни грижи”. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

VІ. Текущи. 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. д. „доцент” по научната специалност 

„Гастроентерология” (03.01.14) в катедра „Сестрински терапевтични грижи” към Факултет 

„Здравни грижи” при МУ-Плевен.  

2. Предложение за състав на Етична комисия на МУ-Плевен. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание на АС, проведено на 23 февруари 2015 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р М. Средкова, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – Проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р Б. Нинов, доц. д-р И. 

Лалев, доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р С. Илиев, Александър Тодоров, 

Красимира Колева, Десислава Величкова, Десислава Кипрова. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

 

Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 19 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Комисия по избора, която 

беше приета с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Доц. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 2. Д-р Сл. Богданов 

3. Рени Асенова 

 

Дневният ред беше приет с пълно болшинство. 

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: 

1.За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

1.1. Доц. д-р Николай Георгиев Николов по научната специалност „Ревматология” 

(03.01.18).  

1.2. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова – Попова по научната специалност 

„Психиатрия” (03.01.20). 

1.3. Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев по научната специалност „Сърдечно-съдова 

хирургия” (03.01.49). 

Докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2014 г. Гласували 

27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

31.12.2014 г. 

 

2. Утвърждаване на бюджета на МУ-Плевен за 2015 г. 
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Д-р Н. Статев: Защо не се предвижда увеличение на работнилт заплати, при положение, че 

има увеличение на субсидията на Университета? 

Г-н Потурлиев: В сравнение с миналата година има известно увеличение на щатните 

бройки. Увеличение на РЗ може да има при условие, че се съкратят щатни бройки. 

Правителството също не предвижда ръст на заплатите. 

Проф. д-р Томов: Убеден съм, че ще намерим вътрешни резерви да отговорим адекватно на 

тази потребност. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава бюджета на МУ-Плевен за 2015 г. 

 

2.1. Предложение за утвърждаване на средства за представителни цели и на средства за 

финансиране на дейността на Студентски съвет при МУ-Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава средства за представителни цели по бюджета на Университета 

за 2015 г. в размер на 20 000 лв. на основание чл. 39, т. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. за 

изпълнение на Държавния бюджет на Р България за 2015 г. /ДВ бр. 6 /2015 г./ 

Утвърждава финансиране на Студентския съвет при МУ-Плевен за 2015 г. с 1% от 

таксите за обучение, във връзка с прилагане на чл. 72 от Закона за висшето образование. 

 

2.2. Утвърждаване на програма за извършване на строително-ремонтни работи за 2015 г. – 

докладва г-н О. Караджов. 

Доц. д-р Янкуловска: Ние разбираме съществуващите финансови затруднения, но считам за 

нужно да напомня, че само с наличните наши ресурси не е възможно да подсигурим помещения за 

обучение, особено и за англо-езичното преподаване. 

Проф. д-р Томов: Наистина имахме огромно желание, но на този етап всички усилия са 

насочени към реализитане на Факултета по фармация. Учебните зали в тази сграда ще могат да се 

ползват и от други факултети до момента, в който тя започне да се използва с пълния й капацитет. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава програма за подобряване на материално-техническата база на 

МУ-Плевен за бюджетната 2015 г. /Програмата се прилага отделно/. 

 

 

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2014 г. – докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

касовото изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2014 г. 

 

 

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

качество и акредитация”, Център за научно-изследователска дейност - докладва доц. д-р М. 

Симеонова. 

 

1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на научната 

степен „доктор на науките” от доц. д-р Силвия Стоянова Александрова – Янкуловска по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” (03.01.53). 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за придобиване на научната 

степен „Доктор на науките” от доц. д-р Силвия Стоянова Александрова – Янкуловска по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” (03.01.53): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

2. Доц. Макрета Тодорова Драганова, д.м. 
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Резервен член: Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф Соня Колева Тончева, д.м. 

3. Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. 

4. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. 

5. Доц д-р Маргарита Димитрова Митова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Колечка Веселинова Шопова, д.м. 

 

2. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) в катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

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

3. Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

4. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Николай Колев, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Румен Пандев, д.м.н. – МУ-София 

2. Проф д-р Никола Колев, д.м.н. – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Кирил Драганов – МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Йовчо Йовчев – МФ-Ст. Загора 

 

3. Утвърждаване на избор на д-р Ваня Маринова Цветкова - Вичева за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология” 

(03.01.27) в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” към Факултет 

„Здравни грижи” при МУ-Плевен. 

Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се няма. /Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно/. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и 

алергология” (03.01.27) в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология” към Факултет „Здравни грижи” при МУ-Плевен. 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Людмил Георгиев Терзиев за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27) в 

катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” към Факултет „Здравни 

грижи” при МУ-Плевен. 

Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се няма. /Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно/. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Людмил Георгиев Терзиев, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Имунопатология и 

алергология” (03.01.27) в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология” към Факултет „Здравни грижи” при МУ-Плевен. 

 

5. Утвърждаване на промяна в състава на Научния съвет по Медико-биологични 

специалности. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Освобждава от членство в Научния съвет по медико-биологични 

специалности проф. Стефан Е. Бояджиев, д.х.н. Избира за член доц. д-р Анелия А. 

Димитрова, д.м. 

 

 

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

Александрова. 

1. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2015/2016 година и за 

провеждане на кандидатстудентски изпити. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за размера на таксите за обучение за учебната 

2015/2016 г. и за провеждане на кандидатстудентски изпити /Списъкът се прилага отделно/. 

 

 

Факултет „Медицина” - докладва проф. д-р А. Аспарухов 

1.Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите 

на обучението по: 

1.1.Физика и биофизика – 2 щатни длъжности „Асистент”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности и обявява конкурси за 

заемането им за нуждите на обучението по Физика и биофизика. 

 

a. Анестезиология и интензивно лечение – 3 щатни длъжности „Асистент”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива три щатни академични длъжности и обявява конкурси за 

заемането им за нуждите на обучението по Анестезиология и интензивно лечение. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“ по 

заместване за нуждите на обучението по „Рентгенология и радиология“. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“ по 

заместване за нуждите на обучението по Рентгенология и радиология. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Ендокринология“. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението по Ендокринология. 

 

 

Факултет „Обществено здраве” - докладва доц. д-р С. Янкуловска. 

1. Утвърждаване на актуализация на Правилник за работата на Факултетния съвет на 

Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализация на Правилник за работата на Факултетния съвет 

на Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен. 

 

2. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Факултет 

„Обществено здраве” на 11.03.2015 г. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава дата – 11.03.2015 г. от 14 ч. и дневен ред за провеждане на Общо 

събрание на Факултет „Обществено здраве”. 

 

3. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Обществено 

здраве”.  
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Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Обществено здраве”: Обща численост – 80 души, в т.ч.: академичен състав на основен 

трудов договор - 64 души (80%), студенти – 12 души (15%) и административен персонал – 4 

души (5%). 

 

4. Предложение за разкриване на две процедури за заемане на две академични длъжности 

„Асистент” по хигиена за нуждите на сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални 

болести” към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести и МБС”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на две академични длъжности „Асистент” по 

Хигиена за нуждите на сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести” 

към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести и МБС”. 

 

5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една академичната длъжност 

„Асистент” по „Епидемиология на инфекциозните болести” за нуждите на сектор 

„Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на една академична длъжност „Асистент” по 

„Епидемиология на инфекциозните болести” за нуждите на сектор „Епидемиология, 

паразитология и тропическа медицина” към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина”. 

 

 

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

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. д-р Ташко Стефанов 

Делийски, д.м.н., за срок от 1 година, считано от 25.02.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Сестрински хирургични грижи“ на Факултет „Здравни грижи”. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма /Бюлетините от тайното гласуване се 

прилагат отделно/. 

АС реши: Продължава трудовия договор на проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, 

д.м.н., за срок от 1 година, считано от 25.02.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Сестрински хирургични грижи“ на Факултет „Здравни грижи”. 

 

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

1. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „Доцент” по научната специалност 

„Гастроентерология” (03.01.14) в катедра „Сестрински терапевтични грижи” към Факултет 

„Здравни грижи” при МУ-Плевен и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Доцент” по научната специалност 

„Гастроентерология” (03.01.14) в катедра „Сестрински терапевтични грижи” към Факултет 

„Здравни грижи” при МУ-Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за състав на Етична комисия на МУ-Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Етична комисия на МУ-Плевен: 

Председател: Доц. д-р Силвия Янкуловска, д.м. 

Членове: Д-р Антоанета Пандурска 

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

 

 

23. 02. 2015 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


