
  

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  

25.03.2013 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 придобита образователна и научна степен „Доктор”: 

1.1. Д-р Галя Атанасова Найденова, д.м. по научната специалност „Кардиология” 

(03.01.47). 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” : 

2.1.  Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20). 

 

ІІ.  Предложение за избор на омбудсман на МУ-Плевен. 

    Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

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

Център за научно-изследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на доц. д-р Мария Любомирова Цекова, дмн за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност Кардиология (03.01.47) в катедра 

„Кардиология, пулмология и ендокринология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност Кардиология (03.01.47) 

в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към Факултет „Медицина” на МУ–

Плевен. 

3. Даване на шест ISBN номера на учебници за дистанционно обучение за нуждите на 

Факултет „Обществено здраве”: 

- Основи на управлението – проф. Тони Веков 

- Икономика на здравеопазването – проф. д-р Евгения Делчева 

- Основи на биоетиката – доц. Силвия Александрова – Янкуловска 

- Статистика в управлението – доц. Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова 

- Епидемиология на здравеопазването – проф. Анжелика Велкова 

- Андрагогика – доц. Силвия Цветкова 

4. Промяна в състава на комисии. 

5. Приемане на промени в правилници на НИД. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

 

 

Качество и акредитация 

1. Отчет за дейността по качество на обучението и акредитацията за периода м. юли 2012 – м. 

март 2013 г. 

2. Предложения за промяна в състава на университетските комисии (УК - КОА и УК по 

самооценка). 

3. Обсъждане и приемане на резултатите от проведени университетски анкети през 2012 и 2013 

г.  
Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
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ІV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент” по биохимия и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на 0.5 академична длъжност „асистент” по кардиология и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

     Докл.: Доц. д-р Д. Господинов 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на МБАЛ „Св. Панталеймон” - Плевен като учебно-практическа база за 

нуждите за специалностите Медицински лаборант, Рентгенов лаборант и Помощник-фармацевт 

на Медицински колеж.  

           Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

V. Текущи. 

1. Предложение за вътрешна компенсирана промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2013 г. с цел 

осигуряване на допълнителни средства в размер на 10 000 лв. за студентски стипендии.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

Забележка: Обобщените данни от проведените през 2012 и 2013 г. анкети са на 
разположение на всеки, който иска да се запознае с тях в Кабинета по качество на 
обучението и акредитацията. Желаещите могат да направят това всеки ден в 
рамките на работното време. След приемане на резултатите, всички анкетни 
проучвания ще бъдат качени в сайта на МУ-Плевен  www.mu-pleven.bg→Рубрика 
Акредитация . 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на АС, проведено на 25 март 2013 година 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

По уважителни причини –доц. Конова, доц. Комса-Пенкова- служ. отпуск 

По неуважителни причини – доц. Недкова, доц. Лалев, д-р Богданов, Рени Асенова 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 32 члена 

Кворум при:   22 члена на АС за целия състав 

15 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. Стоянова 

     Членове: 1. Доц. Русева 

2. Ал. Тодоров 

 

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

приет единодушно. 

 

 

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 придобита образователна и научна степен „Доктор”: 

1.1. Д-р Галя Атанасова Найденова, д.м. по научната специалност „Кардиология” 

(03.01.47) 

2. За присъждане на академичната длъжност „Доцент”: 

2.1.  Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. по научната специалност „Психиатрия” 

(03.01.20). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

По втора точка от дневния ред – Предложение за избор на омбудсман на МУ-Плевен 

докладва проф. Томов. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира за омбудсман на МУ Плевен за срок до края на учебната 2012/2013 

година доц. Венета Шопова, д. м. 

 

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

качество и акредитация” докладва проф. М. Средкова: 

Център за научно-изследователска дейност 

1.Утвърждаване на избор на доц. д-р Мария Любомирова Цекова, дмн за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност Кардиология (03.01.47) в катедра 

„Кардиология, пулмология и ендокринология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 22 хабилитирани лица с явно гласуване. За – 22. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.н., за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност Кардиология 



  

(03.01.47) в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н., за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност Кардиология (03.01.47) 

в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към Факултет „Медицина” на МУ–

Плевен. 

Гласували 22 хабилитирани лица с явно гласуване. За – 22. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, 

д.м.н., за заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност 

Кардиология (03.01.47) в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към 

Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

3. Даване на шест ISBN номера на учебници за дистанционно обучение за нуждите на 

Факултет „Обществено здраве”: 

Основи на управлението – проф. Тони Веков 

Икономика на здравеопазването – проф. д-р Евгения Делчева 

Основи на биоетиката – доц. Силвия Александрова – Янкуловска 

Статистика в управлението – доц. Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова 

Епидемиология на здравеопазването – проф. Анжелика Велкова 

Андрагогика – доц. Силвия Цветкова 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Дава ISBN номера на посочените шест учебника за дистанционно обучение 

за нуждите на Факултет „Обществено здраве” както следва: 

Основи на управлението – проф. Тони Веков 

Икономика на здравеопазването – проф. д-р Евгения Делчева 

Основи на биоетиката – доц. Силвия Александрова – Янкуловска 

Статистика в управлението – доц. Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова 

Епидемиология на здравеопазването – проф. Анжелика Велкова 

Андрагогика – доц. Силвия Цветкова 

 

4. Промяна в състава на комисии: 

4.1. Комисия по атестиране на научно- преподавателските кадри: 

Председател: Проф. д-р Мария Средкова, д.м.н. – р-л направление НИД 

Членове: Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Емил Балтов, д.м. 

Доц. д-р Петкана Христова, д.м. 

Доц. д-р Милена Атанасова, д.м. 

Доц. д-р Цеца Дойчинова,.д.м. 

Доц. д-р Аделаида Русева д.м. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия по атестиране на научно- 

преподавателските кадри: 

Председател: Проф. д-р Мария Средкова, д.м.н., р-л направление НИД  

Членове: Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Емил Балтов, д.м. 

Доц. д-р Петкана Христова, д.м. 

Доц. д-р Милена Атанасова, д.м. 

Доц. д-р Цеца Дойчинова,.д.м. 

Доц. д-р Аделаида Русева д.м. 

 

4.2. Комисия по етика на научно- изследователската дейност:  

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

Членове: Доц. д-р Борислав Нинов, д.м. 

Доц.д-р Ваня Недкова, д.м 

Доц.д-р Анелия Димитрова, д.м. 

Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м. 



  

Д-р Диана Пендичева 

Макрета Драганова 

Илиян Йончев 

Отец Любомир Маринов 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия по етика на научно- 

изследователската дейност: 

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

Членове: Доц. д-р Борислав Нинов, д.м. 

Доц.д-р Ваня Недкова, д.м 

Доц.д-р Анелия Димитрова, д.м. 

Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м. 

Д-р Диана Пендичева 

Макрета Драганова 

Илиян Йончев 

Отец Любомир Маринов 

 

4.3. Комисия по финансиране на научно -изследователските проекти : 

Председател: Доц.Ангелина Стоянова, д.х.  

Членове: Проф.д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Цветелина Митева, д.м. 

Проф. Маргарита Александрова, д.б.н. 

Доц. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

Доц. д-р Галя Ганчева, д.м. 

Надя Петкова – счетоводител 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия по финансиране на научно -

изследователските проекти: 

Председател: Доц.Ангелина Стоянова, д.х.  

Членове: Проф.д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Цветелина Митева, д.м. 

Проф. Маргарита Александрова, д.б.н. 

Доц. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

Доц. д-р Галя Ганчева, д.м. 

Надя Петкова – счетоводител 

 

4.4. Редакционен съвет: 

Председател: Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Членове: Доц.д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Венета Шопова, д.м. 

Доц. д-р Васил Тодоров, д.м. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния Редакционен съвет: 

Председател: Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Членове: Доц.д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Доц. д-р Венета Шопова, д.м. 

Доц. д-р Васил Тодоров, д.м. 

 

4.5. Научно-консултативен съвет:  

Председател: Проф.д-р Мария Средкова, д.м. 

Членове: Доц. д- р Борислав Нинов, д.м. 

Проф. д-р Аспарух Аспарухов, д.м.н. 



  

Доц. д-р Ангелина Стоянова , д.х. 

Доц. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

Доц. д-р Боряна Русева, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния Научно-консултативен съвет: 

Председател: Проф.д-р Мария Средкова, д.м. 

Членове: Доц. д- р Борислав Нинов, д.м. 

Проф. д-р Аспарух Аспарухов, д.м.н. 

Доц. д-р Ангелина Стоянова , д.х. 

Доц. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

Доц. д-р Боряна Русева, д.м. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

 

4.6. Комисия за присъждане на почетни отличия и знаци в МУ- Плевен: 

Председател: Проф. Сл. Томов, д.м.н – Ректор на МУ- Плевен 

Членове: Проф. д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Борислав Нинов, д.м. 

Проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. 

Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия за присъждане на почетни отличия 

и знаци в МУ- Плевен: 

Председател: Проф. Сл. Томов, д.м.н. – Ректор на МУ- Плевен 

Членове: Проф. д-р Мария Средкова, д.м. 

Доц. д-р Борислав Нинов, д.м. 

Проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н. 

Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 

Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. 

Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м. 

 

 

5. Приемане на редакционни промени в правилниците на НИД  

5.1. Правилник за устройството и дейността на ИЦ на МУ- Плевен 

В чл. 5 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

В чл.8 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Чл.15 

ал.(3) МОН да се промени с МОМН  

ал.(4) МОН да се промени с МОМН и да се замени Зам. Ректор по НИД с Ръководител 

Център по НИД 

 

5.2. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ- Плевен 

Раздел ІІ 

ал. (2), т. 3: Текстът „по съответния ред“ да се замени с „по съответния ред, отразен в 

раздел VІ.“ 

Раздел ІІІ 

т. 3 Да отпадне текстът „чрез специално изготвени анкетни карти“. 

Да се добави т. 4 „Нехабилитираните лица на длъжност „преподавател“ и „старши 

преподавател“ по чл. 48 (2) от ЗВО, се атестират по оповестените показатели и критерии за 

преподавателска дейност, с допълнително оценяване на индивидуалния принос в 

научноизследователската дейност. 

Раздел ІV 

т. 1: Текстът „последваща акредитация“ да се замени с „последваща атестация“. 



  

т. 2: Да отпадне текстът „ и един хабилитиран преподавател, изпълняващ функцията на 

секретар.” 

т. 3 „Едно хабилитирано лице не може да бъде избирано за повече от два последователни 

мандата” – отпада. 

т. 4 Зам. Ректор по научната работа да се замени с Ръководител Център по НИД 

Раздел VІ 

т. 2: Текстът „представят в едномесечен срок атестационна карта-отчет“ да се замени с 

„представят ежегодно Карта за академичния състав и докторанти“. 

т. 7: Да отпадне текстът „(170 и повече точки)“. 

Преходни и заключителни разпоредби: 

От § 1 да отпаднат текстовете „2003-2006“ и „задължителна“. 

 

5.3. Правилник за организацията и управлението на НИД в МУ- Плевен 

Чл.1 ЗНСНЗ да бъде сменен с ЗРАС 

Чл.8 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Чл.12 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД или Зам. Ректор по 

НИД и акредитация 

Чл. 17 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Чл.18 (1) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Чл.25 (1) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

 да отпадне текста „научно звание старши асистент” 

 да отпадне текста „СНС и ВАК” и да остане „дава указание за подготовка на документи и 

формата на представянето им” 

Чл.25 да отпаднат от (2) и ( 3) 

Чл.26 (2) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Финансиране на научната дейност: 

Отпада Международно научно сътрудничество чл.31 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема промените в правилниците за НИД както следва: 

5.1. Правилник за устройството и дейността на ИЦ на МУ- Плевен 

В чл. 5 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

В чл.8 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Чл.15 

ал.(3) МОН да се промени с МОМН  

ал.(4) МОН да се промени с МОМН и да се замени Зам. Ректор по НИД с Ръководител 

Център по НИД 

 

5.2. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ- Плевен 

Раздел ІІ 

ал. (2), т. 3: Текстът „по съответния ред“ да се замени с „по съответния ред, отразен в 

раздел VІ.“ 

Раздел ІІІ 

т. 3 Да отпадне текстът „чрез специално изготвени анкетни карти“. 

Да се добави т. 4 „Нехабилитираните лица на длъжност „преподавател“ и „старши 

преподавател“ по чл. 48 (2) от ЗВО, се атестират по оповестените показатели и критерии за 

преподавателска дейност, с допълнително оценяване на индивидуалния принос в 

научноизследователската дейност. 

Раздел ІV 

т. 1: Текстът „последваща акредитация“ да се замени с „последваща атестация“. 

т. 2: Да отпадне текстът „ и един хабилитиран преподавател, изпълняващ функцията 

на секретар”. 

т. 3 „Едно хабилитирано лице не може да бъде избирано за повече от два 

последователни мандата” – отпада. 

т. 4 Зам. Ректор по научната работа да се замени с Ръководител Център по НИД. 

Раздел VІ 



  

т. 2: Текстът „представят в едномесечен срок атестационна карта-отчет“ да се замени 

с „представят ежегодно Карта за академичния състав и докторанти“. 

т. 7: Да отпадне текстът „(170 и повече точки)“. 

Преходни и заключителни разпоредби: 

От § 1 да отпаднат текстовете „2003-2006“ и „задължителна“. 

 

5.3. Правилник за организацията и управлението на НИД в МУ- Плевен 

Чл.1 ЗНСНЗ да бъде сменен с ЗРАС. 

Чл.8 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД. 

Чл.12 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД или Зам. Ректор 

по НИД и акредитация. 

Чл. 17 да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД. 

Чл.18 (1) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД. 

Чл.25 (1) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД. 

да отпадне текста „научно звание старши асистент”. 

да отпадне текста „СНС и ВАК” и да остане „дава указание за подготовка на документи и 

формата на представянето им.” 

Чл.25 да отпаднат от (2) и ( 3) 

Чл.26 (2) да се смени Зам. Ректор по НИД с Ръководител Център по НИД 

Финансиране на научната дейност: 

Отпада Международно научно сътрудничество чл.31 

 

6. Утвърждаване на процедура за присъждане на почетни звания, отличия и знаци в 

Медицински университет – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава процедура за присъждане на почетни звания, отличия и знаци 

в Медицински университет – Плевен. 

Качество и акредитация – докладва доц. З. Радионова. 

1. Отчет за дейността по качество на обучението и акредитацията за периода м. юли 2012 – 

м. март 2013 г. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за дейността по качество на обучението и акредитацията за 

периода м. юли 2012 – м. март 2013 г. 

2. Предложения за промяна в състава на университетските комисии (УК - КОА и УК по 

самооценка). 

От УК по КОА да бъдат освободени доц. Венета Шопова, проф. Анжелика Велкова, доц. 

Регина Комса-Пенкова и Михаела Недялкова. На тяхно място за членове се предлагат доц. 

Здравка Радионова, Зам. ректор по НИДКА, доц. Цветелина Валентинова и Радостин Радушев, 

студент. 

От УК по самооценка да бъдат освободени доц. Венета Шопова, проф. Анжелика Велкова, 

д-р Людмил Боянов Иванов, д-р Иван Иванов и Светослав Тодоров. На тяхно място за членове 

се предлагат доц. Здравка Радионова, Зам. ректор по НИДКА, доц. д-р Анелия Димитрова, дм, 

доц. Евгения Кунчева Димитрова, дм, д-р Павлина Глоговска, дм, д-р Пенчо Тончев, дм, гл. ас. 

Петя Дилова, Вергиния Върбанова, Началник КК, д-р Илия Крачунов, редовен докторант и 

Александър Тодоров, председател на Студентски съвет. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: От УК по КОА се освобождават доц. Венета Шопова, проф. Анжелика 

Велкова, доц. Регина Комса-Пенкова и Михаела Недялкова. На тяхно място се избират 

доц. Здравка Радионова, Зам. ректор по НИДКА, доц. Цветелина Валентинова и Радостин 

Радушев, студент. 

 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 



  

АС реши: От УК по самооценка се освобождават доц. Венета Шопова, проф. 

Анжелика Велкова, д-р Людмил Боянов Иванов, д-р Иван Иванов и Светослав Тодоров. 

На тяхно място се избират доц. Здравка Радионова, Зам. ректор по НИДКА, доц. д-р 

Анелия Димитрова, дм, доц. Евгения Кунчева Димитрова, дм, д-р Павлина Глоговска, дм, 

д-р Пенчо Тончев, дм, гл. ас. Петя Дилова, Вергиния Върбанова, Началник КК, д-р Илия 

Крачунов, редовен докторант и Александър Тодоров, студент. 

 

3.Обсъждане и приемане на резултатите от проведени университетски анкети през 2012 и 

2013 г. 

Проф. Томов – Рейтинговата система на университетите е направена на базата на анкети 

сред студентите. В такъв смисъл се констатира разминаване между отчетеното в нашите 

университетски анкетни карти и данните на рейтинговата система. 

Проф. М. Александрова – Препоръка – Да се подготвят анкетни карти и за англоезичните 

студенти. 

Доц. Христова – Препоръка – Преподавателите да разясняват отговорно смисъла на 

анкетите. 

Доц. П. Бочев – Препоръка – Да се използват подходящи анкетни карти, да заимстват 

анкети от НОА. 

Доц. Балабанов – Да се помисли добре за най-подходящото време за предоставяне на 

анкети сред студентите. 

Ал. Тодоров – СС ще предложи преразглеждане на анкетите. 

Проф. Томов – Преподавателите от клиничните дисциплини да съдействат активно в 

провеждане на университетски анкети. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведените университетски анкети през 2012 и 

2013 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” на Факултет 

„Медицина”докладва доц. д-р Д. Господинов. 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент” по биохимия и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „асистент” по биохимия и обявява 

конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на 0.5 академична длъжност „асистент” по кардиология и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива на 0,5 академична длъжност „асистент” по кардиология и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Медицински колеж 

3.Предложение за утвърждаване на МБАЛ „Св. Панталеймон” - Плевен като учебно-

практическа база за нуждите за специалностите Медицински лаборант, Рентгенов 

лаборант и Помощник-фармацевт на Медицински колеж – долкадва доц. д-р П. 

Йорданова. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 



  

АС реши: Утвърждава МБАЛ „Св. Панталеймон” - Плевен като учебно-практическа 

база за нуждите за специалностите Медицински лаборант, Рентгенов лаборант и 

Помощник-фармацевт на Медицински колеж. 

По пета точка от дневния ред - Текущи: 

1. Предложение за утвърждаване на Вътрешни правила за работна заплата в МУ-Плевен -  

докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Вътрешни правила за работна заплата в МУ-Плевен. 

2. Обсъждане на предложение за вътрешна компенсирана промяна по бюджета на МУ-

Плевен за 2013 г. с цел осигуряване на допълнителни средства в размер на 10 000 лв. за 

студентски стипендии – докл. проф. д-р Сл. Томов. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема вътрешна компенсирана промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2013 

г. с цел осигуряване на допълнителни средства в размер на 10 000 лв. за студентски 

стипендии. 

 

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

 

25. 03. 2013 г.      Секретар на АС: / П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 


