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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  

17.03.2014 г. 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на гл. ас. Свилен Христов Тодоров, д. за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 

(03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология” към Факултет „Здравни грижи”.  

2. Предложение за издаване на учебник „Биоетика” с автор доц. д-р Силвия Янкуловска, 

поради изчерпване на тиража.  

3. Предложение за преиздаване на Ръководство за упражнения по химия на английски език 

Chemistry Laboratory Manual с автори А. Стоянова и Е. Рачин.  

4. Информация относно оценка на научноизследователската дейност в Рейтинговата 

система на висшите училища в България.  

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на Доклад-самооценка за институционална акредитация на МУ-Плевен.  

2. Приемане на Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния 

съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и 

контрол.  

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

ІІ. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за награждаване на дипломантите – АЕО, випуск 2014 г. 

Докл.: Доц. д-р А. Димитрова 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една длъжност 

„асистент” по Акушерство и гинекология (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерски грижи”. 

2. Предложение за назначаване като хоноруван преподавател по учебна практика за 

студентите от специалност „Медицинска сестра” – ст.пр. Мария Таскова.  

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание на АС, проведено на 17 март 2014 година 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Велкова, доц. д-р Е. Балтов, доц. д-р Ив. 

Лалев, доц. д-р Е. Конова, доц. А. Стоянова, проф. д-р А. Аспарухов, д-р Д. Димитров. 

По неуважителни причини - доц. Регина Комса, доц. д-р Н. Цветков, д-р Сл. Богданов, 

д-р Т. Андреев. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 33 члена 

 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС. и постави на гласуване дневния ред и Комисия по 

избора. Членовете бяха приети с пълно болшинство. 

 

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

     Членове: 1. Гл. ас. д-р Н. Статев 

2. Ал. Тодоров 

 

Гласували за предложената комисия по избора: 29. За: 29. Против и въздържали се – няма. 

Проф. Томов съобщи за предстоящо извънредно заседание на Академичния съвет на 

07.04.2014 г. 

 

 

По първа 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 гл. ас. Свилен Христов Тодоров, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 

(03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология” към Факултет „Здравни грижи”.  

 

Гласували 21 хабилитирани лица с явно гласуване. За – 21. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на гл. ас. Свилен Христов Тодоров, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” 

(03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология” към Факултет „Здравни грижи”.  

 

2. Предложение за издаване на учебник „Биоетика” с автор доц. д-р Силвия Янкуловска, 

д.м., поради изчерпване на тиража.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се преиздаде учебник „Биоетика” с автор доц. д-р Силвия Янкуловска, 

д.м., поради изчерпване на тиража. 
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3. Предложение за преиздаване на Ръководство за упражнения по химия на английски език 

Chemistry Laboratory Manual с автори А. Стоянова и Е. Рачин. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се преиздаде Ръководство за упражнения по химия на английски език 

Chemistry Laboratory Manual с автори А. Стоянова и Е. Рачин. 

 

4. Информация относно оценка на научноизследователската дейност в Рейтинговата 

система на висшите училища в България. 

 

Гласували 29. За – 28. Против – 0 и въздържал се – 1. 

АС реши: С цел подобряване на рейтинга на Медицински университет-Плевен по 

показателя „Научноизследователска дейност”, научната продукция на академичния 

състав да се публикува в индексирани български и чуждестранни списания от базата 

данни Scopus. 

Ръководителите на катедри да запознаят академичния състав на катедрата с 

Рейтинговата състема за оценяване на университетите в България по критерия 

„Научноизследователска дейност” и да набележат конкретни мерки за публикуване на 

научната продукция в индексирани списания от базата данни Scopus. 

 

НИД, качество и акредитация – докладва доц. д-р Здравка Радионова. 

1. Приемане на Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за 

институционална акредитация на МУ-Плевен.  

Доц. Радионова представи пред членовете на АС Доклада-самооценка по утвърдените от 

НАОА критерии във вид на обстойна мултимедийна презентаця. След обсъждане се пристъпи 

към гласуване. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклада-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за 

институционалната акредитация на МУ-Плевен. 

 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от предходната процедура за Институционална акредитация и 

от процедура за следакредитационно наблюдение и контрол.  

Доц. Радионова представи пред членовете на АС Доклада за изпълнение на задължителните 

препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура за Институционална 

акредитация и от процедура за следакредитационно наблюдение и контрол под формата на 

мултимедийна презентация. След обсъждането на Доклада АС гласува както следва: 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклада за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от предходната процедура за Институционална акредитация и от 

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” Факултет 

„Медицина”: 

        1.Предложение за награждаване на дипломантите – АЕО, випуск 2014 г. докладва доц. д-р 

А. Димитрова. 

a.  Със статуетка „Златен Хипократ”, безплатна специализация по избрана специалност, 

грамота, комплект научна литература – 5 бр. и апарат за кръвно налягане със стетоскоп 

отличникът на випуска д-р Дийа Мари Сабу за успех от курса на обучение и държавните изпити 

Отличен 6.00. 

b.С Плакет на Факултета по медицина, комплект научна литература – 3 бр., грамота и 

апарат за кръвно налягане със стетоскоп отличниците: 

1. Д-р Сарванийт Сингх Отличен 5.85 

2. Д-р Триша Мари да Силва      Отличен 5.80 

3. Д-р Вину Иш       Отличен 5.76 
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4. Д-р Мария Ернандес Хенеси     Отличен 5.68 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да бъдат наградени дипломантите – АЕО, випуск 2014 г. както следва:  

Със статуетка „Златен Хипократ”, безплатна специализация по избрана специалност, 

грамота, комплект научна литература – 5 бр. и апарат за кръвно налягане със стетоскоп 

отличникът на випуска д-р Дийа Мари Сабу за успех от курса на обучение и държавните 

изпити Отличен 6.00. 

С Плакет на Факултета по медицина, комплект научна литература – 3 бр., грамота и 

апарат за кръвно налягане със стетоскоп отличниците: 

1.  Д-р Сарванийт Сингх Отличен 5.85 

2.  Д-р Триша Мари да Силва     Отличен 5.80 

3.  Д-р Вину Иш       Отличен 5.76 

4.  Д-р Мария Ернандес Хенеси     Отличен 5.68 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра 

„Акушерски грижи”. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на академична 

длъжност „асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра „Акушерски 

грижи”. 

 

 

 

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

 

 

17. 03. 2014 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 

 

 

 

 


