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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  

30.01.2017 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 Илия Вълков Вълков, д.м. по научната специалност „Неврохирургия“ 

1.2. Доц. д-р Николай Светославов Янев по научната специалност „Фармакология“ 

1.3. Доц. д-р Данчо Петров Деков, д.м. по научната специалност „Съдебна медицина“ 

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

2.1. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на д-р Петър Иванов Димитров, д.б. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология“. 

3. Утвърждаване на избор на гл. ас. Таня Николаева Мегова, дп за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

III. 1. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание на 

МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

2. Утвърждаване на представители на студентите и редовните докторанти за членове на Общото 

събрание от квотата на студенти и докторанти. 

3. Утвърждаване на представители на администрацията за членове на Общото събрание от квотата 

на администрацията. 

4. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

IV. 1. Предложение за утвърждаване на субсидията за научна дейност и издаване на учебници и 

научни трудове за 2017 г. 

2. Предложение за утвърждаване на бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. 

2.1. Предложение за утвърждаване на средства за представителни цели от бюджета на МУ-Плевен 

за 2017 г. 

2.2. Предложение за утвърждаване на 1% от таксите за обучение за финансиране на дейността на 

Студентски съвет при МУ-Плевен за 2017 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“ на 

Ростислав Валентинов Костов, д.м.  
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2. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

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

фармацията“ на ас. Йоана Иванова Симеонова, д.м.  

3. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Психиатрия“ на д-р Петранка Георгиева Чумпалова, д.м.  

4. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Детски болести“ на д-р Станимира Мирчева Елкина.  

5. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медико-социални специалности. 

6. Утвърждаване на Издателски план за 2017 година. 

7. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2017/2018 година. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Направление „Качество и акредитация“ 

 1.  Утвърждаване на График за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори на МУ-Плевен 

през 2017 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

VI. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2017/2018 година. 

2. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2017/2018 година. 

                                                                                          Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за обявяване на конкурси за две щатни академични длъжности „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“. 

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

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

3. Предложение за обявяване на конкурс за две щатни академични длъжности „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Хирургически болести“. 

4. Предложение за разкриване на две щатни академична длъжност „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

обучението по „Детски болести“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

6. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „Главен асистент“ за 

нуждите на обучението по „Детски болести“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

нуждите на обучението по „Нервни болести“. 

8. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „Асистент“ за нуждите 

на обучението по „Нервни болести“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

нуждите на обучението по „Неонатология“. 

                                                                                           Докл.: Проф. д-р Ас. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Аналитична химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична 

химия“ към катедра „Химия и биохимия и физика и биофизика“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Докл.: Проф. А. Стоянова 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на дата за провеждане на Общо събрание на Медицински колеж.  

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

VII. Текущи. 

1. Предложение за разкриване на Офис-център за трансфер на знания и технологии към 

Научноизследователския институт в структурата на МУ-Плевен. 
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1.1. Утвърждаване на политика и Правилник за експлоатация и комерсиализация на 

резултатите от научните изследвания, включително структура за трансфер на знание и 

технологии. 

1.2. Вътрешни правила за достъп до специализираното високотехнологично оборудване и 

техника, собственост на МУ-Плевен, от външни организации. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

2. Подновяване на трудови договори на преподаватели в катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт“ във Факултет „Обществено здраве“. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание на АС, проведено на 30 януари 2017 година 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. П. Бочев, проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р Тишева, 

д-р Т. Андреев. 

По други причини –доц. д-р Цв. Луканов, д-р Г. Николов, д-р Сл. Богданов, Кристина 

Кожухарска, Кристиян Мутков, Сузана Гафурова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневен ред и Комисия по 

избора, които бяха приети с пълно болшинство. 

 

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

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Звездина Горанова 

 

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” на: 

1.1. Доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м. по научната специалност „Неврохирургия“ 

1.2. Доц. д-р Николай Светославов Янев по научната специалност „Фармакология“ 

1.3. Доц. д-р Данчо Петров Деков, д.м. по научната специалност „Съдебна медицина“ 
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2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

2.1. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

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

Средкова, д.м., рък. ЦНИД. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Петър Иванов Димитров, д.б., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Петър Иванов 

Димитров, д.б. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Биохимия“ (протоколът се прилага отделно). 

 

5. Утвърждаване на избор на д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Аспарух Георгиев 

Николов, д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Кардиология“ (протоколът се прилага отделно). 

 

6. Утвърждаване на избор на гл. ас. Таня Николаева Мегова, дп, за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на гл. ас. Таня Николаева 

Мегова, дп, за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура)“ (протоколът се прилага отделно). 

 

 

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

1. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание 

на МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели. 
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Гласували 30. 

АС реши: Чрез тайно гласуване на първи тур бяха избрани следните нехабилитирани 

преподаватели за членове на Общото събрание на МУ-Плевен от съответната квота: 

1. Ас. д-р Паулина Трифонова Владова 

2. Ас. Петя Иванова Дилова 

3. Гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров, д.м. 

4. Ас. д-р Людмил Боянов Иванов 

5. Ас. д-р Йордан Димитров Иванов 

6. Ас. д-р Деница Михайлова Йорданова 

7. Ас. д-р Зорница Богомилова Камбурова 

8. Ас. д-р Николай Вълчев Колев 

9. Ас. Калина Кънчева Кънчева 

10. Ас. д-р Полина Георгиева Маринова, д.м. 

11. Ас. Нина Кирилова Михайлова 

12. Ас. д-р Ваня Маргаритова Недкова-Миланова 

13. Ас. д-р Младен Евтимов Овчаров 

14. Ас. д-р Антоанета Маринова Пандурска 

15. Ас. д-р Ивайло Монов Пресолски 

16. Ас. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. 

17. Ас. д-р Ралица Петкова Ставрова 

18. Ас. д-р Николай Кирилов Статев 

19. Ас. д-р Лъчезар Йотов Танчев 

На втори тур сред нехабилитираните преподаватели с равен брой гласове бяха избрани: 

1. Ас д-р Валентина Едрева-Бешева 

2. Ас. д-р Янко Величков Първанов 

 

2. Утвърждаване на представители на студентите и редовните докторанти за членове на 

Общото събрание от квотата на студенти и докторанти. 

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

АС реши: Утвърждава следните представители на студентите и редовните докторанти 

за членове на Общото събрание от съответната квота: 

1. Д-р Полина Петкова Василева-докторант 

2. Йордан Емилов Ангелов 

3. Сузана Тунчаева Гафурова 

4. Мария Иванова Генчева 

5. Мария Георгиева Георгиева 

6. Звездина Горанова Горанова 
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7. Радостин Красимиров Димитров 

8. Иванела Кирилова Димитрова 

9. Емел Бейсин Емин 

10. Нина Емилова Иванова 

11. Илко Иванов Илиев 

12. Ралица Георгиева Илиева 

13. Константина Станимирова Каракадиева 

14. Йоанна Младенова Манолова 

15. Божидара Димитрова Маринова 

16. Йохан Орлинов Миков 

17. Милена Красимирова Миленова 

18. Янислав Евгениев Митков 

19. Назъм Стефанов Михайлов 

20. Габриела Илиянова Михайлова 

21. Зоя Пенкова Мусева 

22. Кристиян Стефанов Мутков 

23. Ралица Михайлова Петкова 

24. Емил Константинов Попов 

25. Ивета Стилиянова Росманова 

26. Цветослава Светлинова Цекова 

 

3. Утвърждаване на представители на администрацията за членове на Общото събрание от 

квотата на администрацията. 

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

АС реши: Утвърждава следните представители на администрацията за членове на 

Общото събрание от съответната квота: 

1.  Ивалена Минкова Василева 

2.  Илиян Славейков Йончев 

3.  Олег Миронов Караджов 

4.  Виржиния Иванчева Колева-Лазарова 

5.  Ибрахим Мехмедов Потурлиев 

 

4. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава списъчния състав на Общото събрание при Медицински 

университет-Плевен, което ще се проведе на 16.03.2017 г. (списъкът се прилага отделно). 
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По четвърта точка от дневния ред – докладва г-н И. Потурлиев, Финансов директор. 

4.1. Предложение за утвърждаване на субсидията за научна дейност и издаване на учебници 

и научни трудове за 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава субсидията за научна дейност или художествено-творческа 

дежност и за издаване на учебници и научни трудове за 2017 г. в размер на 139 035 лв. 

 

4.2. Предложение за утвърждаване на бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. в размер на 18 560 262 лв., 

включващ държавна субсидия в размер на 7 835 800 лв., собствени средства и преходен 

остатък в размер на 10 724 462 лв. 

 

4.3. Предложение за утвърждаване на средства за представителни цели от бюджета на МУ-

Плевен за 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава 22 000 лв. като средства за представителни цели от бюджета на 

МУ-Плевен за 2017 г. 

 

4.4. Предложение за утвърждаване на 1% от таксите за обучение за финансиране на 

дейността на Студентски съвет при МУ-Плевен за 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава 1% от таксите за обучение да финансират дейността на 

Студентски съвет при МУ-Плевен за 2017 г. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност, 

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докл. проф. д-р М. 

Средкова, д.м., рък. ЦНИД. 

 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка“ на Ростислав Валентинов Костов, д.м. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка“ на Ростислав Валентинов Костов, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. Нина Иванова Борисова, д.п. 

2. Проф. д-р Иван Петров Топузов, д.м., д.п.н. 

3. Проф. Лейла Огуз Караджова, д.п. 

Резервен член: Доц. Искра Стефанова Илиева, д.п. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. Антоанета Иванова Момчилова, д.п.н. 

2. Проф. Данилела Тодорова Любенова, д.п. – НСА „В. Левски” - София 

3. Проф. Мария Василева Тотева, д.м.н. 

4. Доц. Даниела Иванова Попова, д.п. – ЮЗУ - Благоевград 

Резервен член: Доц. Жанна Василева Готова, д.п. – НСА „В. Левски” - София 

 

9. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

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

фармацията“ на ас. Йоана Иванова Симеонова, д.м.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на ас. Йоана Иванова 

Симеонова, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

3. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Пламен Стянов Димитров, д.м. - София 

2. Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Варна 

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

 

10. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“ по научната специалност „Психиатрия“ на д-р Петранка Георгиева Чумпалова, 

д.м.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Психиатрия“ на д-

р Петранка Георгиева Чумпалова, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. 

2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. 

3. Доц. д-р Радка Илиева Гайдарова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Пепа Димитрова Ненова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н. 

2. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, д.м. 

Резервен член: доц. Д-р Тони Славчев Дончев, д.м. 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на ОНС „Доктор“ по 

научната специалност „Детски болести“ на д-р Станимира Мирчева Елкина. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с публична защита 

на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Детски болести“ на д-р Станимира Мирчева 

Елкина: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. 

2. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Мая Минчева Константинова, д.м., д.н., МУ-София 

2. Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова, д.м., МУ-София 

3. Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Радка Савова Христова, д.м., МУ-София 

 

12. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медико-социални 

специалности. 

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

АС реши: Утвърждава за член на Научния съвет по медико-социални специалности 

доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м., рък сектор „Обща медицина”. 

 

13. Утвърждаване на Издателски план за 2017 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждаване на Издателския план за 2017 година (планът е приложен 

отделно). 

 

14. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Утвърждава местата за докторанти за учебната 2017/2018 година (списъкът е 

приложен отделно). 

 

Направление качество и акредитация докладва: доц. д-р З. Радионова, д.м., зам. ректор. 

1. Утвърждаване на График за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори на МУ-

Плевен през 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава Графика за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори 

на МУ-Плевен през 2017 г. (графикът е приложен отделно). 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” докл. проф. М. 

Александрова, д.ф.н. 

3. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Таксите за обучение в МУ-Плевeн за учебната 2017/2018 година остават без 

промяна. 

 

4. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Утвърждава броя на приеманите студенти за учебната 2017/2018 година 

(таблицата е приложена отделно). 

 

 

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

10. Предложение за обявяване на конкурси за две щатни академични длъжности 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“. 

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

АС реши: Обявява конкурси за две щатни академични длъжности „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“. 
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11. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Доцент“ за 

нуждите на обучението по „Анестезиология и интензивно лечение“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

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

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

 

12. Предложение за обявяване на конкурс за две щатни академични длъжности 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Хирургически болести“. 

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

АС реши: Обявява конкурси за две щатни академични длъжности „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Хирургически болести“. 

 

13. Предложение за разкриване на две щатни академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни академична длъжност „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Хирургически болести“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

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

обучението по „Детски болести“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

обучението по „Детски болести“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

15. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „Главен асистент“ за 

нуждите на обучението по „Детски болести“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Главен асистент“ за нуждите 

на обучението по „Детски болести“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

16. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Нервни болести“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Нервни болести“. 
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17. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „Асистент“ за нуждите 

на обучението по „Нервни болести“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Нервни болести“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

18. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Неонатология“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Неонатология“. 

 

 

Факултет „Фармация“ - докладва проф. А. Стоянова, д.х.н. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Аналитична химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична 

химия“ към катедра „Химия и биохимия и физика и биофизика“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Аналитична химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ 

към катедра „Химия и биохимия и физика и биофизика“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р П. Йорданова, д.м. 

2. Утвърждаване на дата за провеждане на Общо събрание на Медицински колеж.  

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

АС реши: Утвърждава датата 17 март 2017 г. за провеждане на Общо събрание на 

Медицински колеж. 

 

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

3. Предложение за разкриване на Офис-център за трансфер на знания и технологии към 

Научноизследователския институт в структурата на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Разкрива се Офис-център за трансфер на знания и технологии към 

Научноизследователския институт в структурата на МУ-Плевен. 
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3.1.Утвърждаване на политика и Правилник за експлоатация и комерсиализация на 

резултатите от научните изследвания, включително структура за трансфер на знание и 

технологии. 

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

АС реши: Утвърждава политика и Правилник за експлоатация и комерсиализация на 

резултатите от научните изследвания, включително структура за трансфер на знание и 

технологии. 

 

3.2.Вътрешни правила за достъп до специализираното високотехнологично оборудване и 

техника, собственост на МУ-Плевен, от външни организации. 

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

АС реши: Утвърждава вътрешни правила за достъп до специализираното 

високотехнологично оборудване и техника, собственост на МУ-Плевен, от външни 

организации. 

 

2.1. Подновяване трудовия договор на проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м., преподавател в 

катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ във Факултет „Обществено 

здраве“ - докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

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

АС реши: Подновява трудовия договор на проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м., на ½ 

щатна длъжност, по чл.111 от КТ за срок от една календарна година, считано от 22.02.2017 г. 

 

2.2.Подновяване трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, д.п.н., преподавател в 

катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ във Факултет „Обществено 

здраве“ - докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

 

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

АС реши: Подновява трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, д.п.н., на ½ 

щатна длъжност, по чл.111 от КТ за срок от една календарна година, считано от 22.02.2017 г. 

 

 

 

30. 01. 2017 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 


