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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  

30.03.2015 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 Людмил Георгиев Терзиев по научната специалност „Имунопатология и 

алергология” (03.01.27).  

1.2. Доц. д-р Ваня Цветкова Вичева по научната специалност „Имунопатология и алергология” 

(03.01.27). 

2. За присъждане на научната степен „Доктор на науките” на: 

2.1. Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. по научната специалност „Неврология” 

(03.01.19). 

2.2. Доц. д-р Силвия Стоянова Янкуловска, д.м.н. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

 

ІІ. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените избори за 

попълване състава на Факултетен съвет на Факултет „Обществено здраве”. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

ІІІ.1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

университет – Плевен на 23.04.2015 г. 

2. Избор за попълване и утвърждаване на структурния състав на Общото събрание на 

Медицински университет – Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на д-р Павлина Цветанова Николова за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести” (03.01.13). 

2. Утвърждаване на избор на Христина Викторова Лебанова за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

3. Утвърждаване на избор на д-р Валентина Илиева Мазнейкова за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45). 

4. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по научната специалност „Медико-санитарна защита” (03.01.54). 

5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” (03.01.02). 

6. Утвърждаване на промяна в състава на Научния съвет по Медико-социални специалности. 

7. Предложение за удължаване на срока на научните съвети по специалности до срока на 

мандата на ръководството на МУ-Плевен. 

8. Приемане на бюджета за научноизследователска дейност. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Качество и акредитация 

1. Отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в МУ-Плевен за 2014 г. 

2. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 2014 г. 
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3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторска 

програма „Инфекциозни болести”. 

 

   Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за избор на директор на Център за дистанционно обучение. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

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

„Медицина” на 30.04.2015 г. 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Медицина”. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Медицински колеж  

1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински колеж 

на 02.04.2015 г.  

2. Разкриване на процедура по изготвяне на Доклад за програмна акредитация на 

професионална направление „Социални дейности” и утвърждаване на състав на Комисия по 

изготвяне на доклада.  

3. Утвърждаване на Дентален център І – Плевен като учебно-практическа база на Медицински 

колеж за нуждите на обучението на студенти по специалност „Рентгенов лаборант”.  

4. Разкриване на 2 академични длъжности „асистент” към Сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” и обявяване на конкурси за заемането им. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

VІ. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество”: 

1. Предложение за промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна 

програма „Еразъм+” в МУ-Плевен.  

Докл.: Доц. д-р С. Поповска 

 

VІІ. Текущи. 

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

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в катедра 

„Общественоздравни науки” към Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен и обявяване на 

конкурс.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

2. Предложение за разпределение на средствата за издръжка на Студентски съвет за 

2015г. 

  Докл.: Илко Илиев 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание на АС, проведено на 30 март 2015 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Аспарухов, доц. д-р Е. Балтов, доц. д-р Б. Нинов, 

доц. д-р Ц. Луканов, д-р Д. Димитров, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – Проф. д-р Д. Господинов, доц. Б. Шентов, доц. Р. Комса, 

Красимира Колева, Десислава Величкова, Десислава Кипрова. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Редуциран състав на АС: 33 члена 

 

Кворум при: 22 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 Дневения ред и Комисия по 

избора, които бяха приети с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Доц. д-р А. Русева 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Ал. Тодоров 

 

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 Людмил Георгиев Терзиев по научната специалност „Имунопатология и 

алергология” (03.01.27).  

1.2. Доц. д-р Ваня Цветкова Вичева по научната специалност „Имунопатология и 

алергология” (03.01.27). 

2. За присъждане на научната степен „Доктор на науките”: 

2.1. Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. по научната специалност „Неврология” 

(03.01.19). 

2.2. Доц. д-р Силвия Стоянова Янкуловска, д.м.н. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

Докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

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

законосъобразността на проведените избори за попълване състава на Факултетен съвет на 

Факултет „Обществено здраве” – 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 

законосъобразността на проведените избори за попълване състава на Факултетен съвет на 

Факултет „Обществено здраве”. 
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По трета точка от дневния ред: 

1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

университет – Плевен на 23.04.2015 г. 

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

АС реши: Утвърждава дата 23.04.2015 г. и Дневен ред за провеждане на Общо събрание 

на Медицински университет – Плевен. 

2. Избор за попълване и утвърждаване на структурния състав на Общото събрание на 

Медицински университет – Плевен. 

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

АС реши: Попълва структурния състав на Общото събрание на Медицински 

университет – Плевен, съобразно променените квоти (списъците на хабилитираните 

преподаватели, студенти и докторанти се прилагат отделно). 

Утвърждава структурния състав на Общото събрание. Чрез тайно гласуване АС 

попълва квотата на нехабилитираните лица в състава на Общото събрание както следва: д-

р Зорница Горчева, д-р Николай Колев, д-р Венци Грозев (бюлетините се прилагат отделно). 

 

По четвърта 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 Павлина Цветанова Николова за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести” (03.01.13). 

Гласували: 21. За – 21. Против и въздържали се няма (явно поименно гласуване). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Павлина Цветанова Николова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Вътрешни болести” (03.01.13). 

 

2. Утвърждаване на избор на маг. фарм. Христина Викторова Лебанова, д.ф., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

Гласували: 21. За – 21. Против и въздържали се няма (явно поименно гласуване). 

АС реши: Утвърждава избора на маг. фарм. Христина Викторова Лебанова, д.ф., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

 

3. Утвърждаване на избор на д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология” 

(03.01.45). 

Гласували: 21. За – 21. Против и въздържали се няма (явно поименно гласуване). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология” 

(03.01.45). 

 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Медико-санитарна защита” (03.01.54). 

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 „Медико-санитарна защита” (03.01.54): 

Вътрешни членове за МУ – Плевен : 

1.Доц. д-р Венета Любенова Шопова, дм.  

2.Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка-Христова, дм.  

Резервен член: Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн, ВМА – София; 
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2. Проф. д-р Милан Петров Петров, дмн. 

3. Проф. д-р Пенчо Цветков Съловски, дмн. 

4. Доц. д-р Илияна Василева Михайлова, дм.  

5. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм, ВМА – София. 

Резервен член: доц. д-р Вили Славчев Захариев, дм, МУ - София. 

 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” (03.01.02). 

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 „Анатомия, хистология и цитология” 

(03.01.02): 

 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м. 

3. Доц. д-Евлоги Евлогиев Маринов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Савелина Поповска, д.м.н. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, д.м.н. – МУ-София 

2. Проф д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. – МУ-София 

3. Проф д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м, МУ - Пловдив 

4. Доц. д-р Васил Дончев Дончев – МУ-София 

5. Доц. д-р Димо Кръстев, д.м. – МУ-София 

Резервен член: Проф. д-р Пепа Косева Ататнасова, д.м., МУ-Пловдив 

 

6. Утвърждаване на промяна в състава на Научния съвет по Медико-социални 

специалности. 

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

АС реши: Освобождава доц. Георги Цанев Иванов, д.т., от състава на НС по медико-

социални специалности и избира доц. д-р Милена Карчева, д.м. 

 

7. Предложение за удължаване на срока на научните съвети по специалности до срока на 

мандата на ръководството на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Удължава срока на научните съвети по специалности до срока на мандата на 

ръководството на МУ-Плевен. 

 

8. Приемане на бюджета за научноизследователска дейност. 

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

АС реши: Средствата по ПМС №8/2015 г. в размер на 161 772 лв. от субсидията за 

научна дейност, за издаване на учебници и научни трудове да бъдат разпределени както 

следва: 

За издаване на учебници и научни трудове – 61 000 лв. 

За НИД по Наредба №9 на МОН – 100 772 лв. 

 

 

Качество и акредитация – докладва доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

1. Отчет за дейността на УК-КОА. 

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

АС реши: Приема отчета за дейността на УК-КОА. 

 

2. Отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в МУ-Плевен за 2014 г. 

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

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведените вътрешни одити в МУ-Плевен 

за 2014 г. 
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3. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 2014 г. 

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

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-

Плевен за 2014 г. 
 

4. Доклад за изпълнение на задължителната препоръка на Акредитационния съвет на НАОА 

от предходната процедура по програмна акредитация на ОНС „Доктор” по докторска програма 

„Инфекциозни болести”. 

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

АС реши: Приема Доклада за изпълнение на задължителната препоръка на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната процедура по програмна акредитация на 

ОНС „Доктор” по докторска програма „Инфекциозни болести”. 

 

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторска 

програма „Инфекциозни болести”. 

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

АС реши: Приема Доклада-самооценка за програмна акредитация на ОНС „доктор” по 

докторска програма „Инфекциозни болести”. 

 

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

Александрова. 

1. Предложение за избор на Директор на Център за дистанционно обучение. 

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

АС реши: Избира за Директор на Центъра за дистанционно обучение в МУ-Плевен доц. 

Георги Цанев Иванов, д.т. 

 

 

Факултет „Медицина” - докладва доц. д-р А. Стоянова. 

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

„Медицина” на 30.04.2015 г. 

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

АС реши: Утвърждава датата 30.04.2015 г.и дневния ред за провеждане на Общо 

събрание на Факултет „Медицина”  

 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Медицина”. 

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

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

„Медицина”: 

Общ състав – 217 души 

Преподаватели – 174 души (80%) 

Студенти – 34 и Докторанти – 5 души (18%) 

Административен персонал – 4 души (2%). 

 

 

Медицински колеж - докладва доц. д-р П. Лалева. 

1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

колеж на 15.04.2015 г.  

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

АС реши: Утвърждава датата 15.04.2015 г. и дневния ред за провеждане на Общо 

събрание на „Медицински колеж”. 

 

2. Разкриване на процедура по изготвяне на Доклад за програмна акредитация на 

професионална направление „Социални дейности” и утвърждаване на състав на Комисия 

по изготвяне на доклада.  
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Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура по изготвяне на Доклад за програмна акредитация на 

професионална направление „Социални дейности” и утвърждава следния състав на 

Комисия по изготвяне на доклада:  

Д-р В. Бенкова – председател 

Доц. И. Петкова 

Ас. К. Кънчева 

Ас. М. Гуновска 

Ас. В. Спасова 

 

3. Утвърждаване на Дентален център І – Плевен като учебно-практическа база на 

Медицински колеж за нуждите на обучението на студенти по специалност „Рентгенов лаборант”. 

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

АС реши: Утвърждава Дентален център І – Плевен като учебно-практическа база на 

Медицински колеж за нуждите на обучението на студенти по специалност „Рентгенов 

лаборант”. 

 

4. Разкриване на две академични длъжности „асистент” към Сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент по токсикология” към 

Сектор „Социални и фармацевтични грижи” и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент по фармацевтична химия” 

към Сектор „Социални и фармацевтични грижи” и обявява конкурс за заемането й. 

 

По шеста точка от дневния ред – „Направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество” – докладва доц. д-р С. Поповска, д.м.н. 

1. Предложение за промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по 

секторна програма „Еразъм+” в МУ-Плевен. 

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

АС реши: Приема предложението за промяна в Правилника за организация и 

управление на дейностите по секторна програма „Еразъм+” в МУ-Плевен (предложенията се 

прилагат отделно). 

 

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

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

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в катедра 

„Общественоздравни науки” към Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен и 

обявяване на конкурс.  

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

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

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53) в катедра 

„Общественоздравни науки” към Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разпределение на средствата за издръжка на Студентски съвет за 

2015 г. - докл. Ал. Тодоров 

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

АС реши: Приема предложението за разпределение на средствата за издръжка на 

Студентски съвет за 2015 г. (списъкът се прилага отделно). 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

 

30. 03. 2015 г.      Секретар на АС:/П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС:/П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


