МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603
rector@mu-pleven.bg

ДНЕВЕН РЕД
на извънредно заседание на Академичен съвет
09.04.2014 г.
І. Утвърждаване на дата, час и дневен ред за провеждане на Общо събрание на МУ-Плевен.
Докл.: Проф. д-р Сл. Томов
ІІ. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за попълване на състава на ОС.
Докл.: Проф. д-р Сл. Томов
ІІІ. Утвърждаване на списъчния състав на ОС.
Докл.: Проф. д-р Сл. Томов
ІV. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”:
Център за научноизследователска дейност
1.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, дм по научната
специалност „Рентгенология и радиология” (03.01.28).
2.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Надя Руменова Велева, дм по научната
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
3.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова, дм по научната
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
4.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „главен асистент” на д-р Николай Георгиев Николов, дм по
научната специалност „Ревматология” (03.01.18).
5.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита на
доц. д-р Пламен Цветанов Георгиев, дм по научната специалност „Неврология” (03.01.19) за
придобиване на научна степен „доктор на науките”.
Докл.: Проф. д-р М. Средкова
НИД, качество и акредитация
1.
Приемане на Доклад-самооценка за оценяване на проект за откриване на основно
структурно звено в държавно висше училище – Факултет по фармация.
Докл.: Доц. д-р З. Радионова
V. Направление “Учебна дейност”:
Факултет „Медицина”
1. Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите
на обучението по:
 Рентгенология – 1 щатна длъжност „асистент” (трансформиране на една ординаторска
длъжност в една длъжност „асистент”)

Детски болести:
– 1 щатна длъжност „асистент”
-1 щатна длъжност „асистент” по заместване – обявяване на конкурс.
Докл.: Доц. д-р А. Стоянова
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Факултет „Обществено здраве”
1.
Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната
длъжност „асистент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за нуждите на катедра
„Психиатрия и медицинска психология”.
2.
Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната
длъжност „професор” по научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” за нуждите на сектор „Медицинска статистика” на катедра
„Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”.
Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска
Медицински колеж
1.
Предложение за промяна на трудовия договор на проф. Начко Цветанов Радев,
професор към сектор „Социални и фармацевтични грижи” от срочен в безсрочен ОТД на 0,5
ак. дл., считано от 10.04.2014 г.
2.
Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Медицински
колеж.
Докл.: Доц. д-р П. Йорданова
VІ. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество”
1.
Предложение за добавяне на нови членове в състава на Консултативен съвет по ЕИМС.
Докл.: Доц. д-р С. Поповска
VІІ. Разни.
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 14
от заседание на АС, проведено на 9 април 2014 година
Присъстват:
31 члена на АС
Отсъстват:
9 члена на АС
По уважителни причини –доц. д-р Е. Балтов, проф. д-р А. Аспарухов, д-р Д. Димитров.
По неуважителни причини - доц. Регина Комса, доц. д-р Н. Цветков, д-р Сл. Богданов,
проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р Б. Шентов, Красимира Колева.
Списъчен състав на АС: 40 члена
Редуциран състав на АС: 37 члена
Кворум при:
Избор при:

26 члена на АС за целия състав
19 члена на АС хабилитирания състав
16 гласа за целия състав
14 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: 31. За: 31. Против и въздържали се – няма.
На заседанието присъства и проф. д-р Г. Горчев, Почетен ректор на МУ Плевен и член на
настоятелството.
По първа точка от дневния ред – Утвърждаване на дата, час и дневен ред за
провеждане на Общо събрание на МУ-Плевен докладва проф. д-р Сл. Томов.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Насрочва Общо събрание на МУ-Плевен на 24 април 2014 г., четвъртък, от
9.00 часа в зала „Асклепий” на Ректората при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Ръководствоти на МУ-Плевн за периода м. март
2013 г. – м. март 2014 г.
2. Отчет за работата на Контролния съвет за периода м. март 2013 г. – м. март 2014 г.
3. Провеждане на избор за попълване на състава на Контролния съвет на МУ-Плевен.
4. Разни.
По втора точка от дневния ред – Провеждане на избор на нехабилитирани
преподаватели за попълване на състава на ОС - докладва проф. д-р Сл. Томов.
Проф. Томов поясни, че изборът се налага поради промени в квотата за нехабилитирани
преподаватели – от 13 на 16 души необходомостта от избиране на нови четирима студенти и
един докторант. Предложенията са направени от катедри и катедрени съвети, които нямат
представители в ОС. Постъпили са 13 кандидатури. Няма промени в квотата на
административните служители. Проф. Томов направи предложение при липса на избор от
първото тайно гласуване листата за следващото гласуване да бъде редуцирана до първите 5
кандидатури по брой на гласове. Прдложението беше прието с пълно единодушие (31 „за”).
Гласували 31. За – 31. Против и невалидни няма.
Чрез тайно гласуване АС реши: Избира за нови членове на Общото събрание на МУПлевен следните главни асистенти от квотата на нехабилитираните преподаватели:
1. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов
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2. Гл. ас. д-р Пламен Доровски
3. Гл. ас. д-р Ивайло Пресолски
(Протокол на Комисията по избора и бюлетините от тайното гласуване се прилагат
отделно).
По трета точка от дневния ред - Утвърждаване на списъчния състав на ОС – докладва
проф. д-р Сл. Томов.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава като нови членове на Общото събрание на МУ-Плевен от
квотата на студентите и докторантите следните членове, избрани и предложени от
студентите:
1. Елена Георгиева Коларова – ФМ.
2. Кристиян Ианов Неделчев – ФОЗ.
3. Валя Любчова Дончева – ФОЗ.
4. Десислава Руменова Генова – ФЗГ.
5. Д-р Паулина Трифонова Владова – Редовен докторант.
Утвърждава списъчния състав и квотите на Общото събрание на МУ-Плевен,
състоящ се от 90 хабилитирани лица, 16 нехабилитирани преподаватели и 19 студенти и
докторанти. (Списъкът се прилага отделно).
По четвърта точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност,
качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност докладва проф. д-р М.
Средкова.
1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., по
научната специалност „Рентгенология и радиология” (03.01.28).
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „професор” на доц. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., по
научната специалност „Рентгенология и радиология” (03.01.28):
1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м., София, Александровса болница.
2. Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, д.м.н., София, УМБАЛСМ „Пирогов”.
3. Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н., ТУ-Ст. Загора, Рък. катедра по
неврология, психиатрия и МБС на МФ.
4. Проф. д-р Атанас Михайлов Балджийски, д.м.н., 7.1. Медицина, пенсионер.
5. Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, д.м., София, ВМА, Нач. Клиника по
конвенционална рентгенова диагностика.
6. Доц. д-р Милан Петков Тотев,д.м., София, УМБАЛСМ „Пирогов”.
7. Доц. Пламен Георгиев Цветанов, д.м., Англия.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, д.м., София, УМБАЛ „Св. Анна”
2. Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м., МУ-Плевен, Невррологична клиника.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Надя Руменова Велева, д.м., по
научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията” (03.01.53).
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Надя Руменова Велева, д.м., по
научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията” (03.01.53):
Външни членове за МУ-Плевен:
2.
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1. Проф. Евгения Иванова Делчева,д.и., УНСС-София.
2. Проф Соня Колева Тончева, д.м., МУ-Варна.
3. Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, дм, София.
4. Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и., МУ-Варна.
5. Доц. Невяна Георгиева Фесчиева – Варна.
Резервен външен член: Доц. Силвия Борисова, д.м., МУ-Варна.
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
a. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова д.м.
b. Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.
Резервен вътрешен член: Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м.
3. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова, д.м., по научната
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. Макрета Тодорова Драганова, д.м.,
по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията” (03.01.53):
Външни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. Евгения Иванова Делчева,д.и., УНСС-София.
2. Проф Соня Колева Тончева, д.м., МУ-Варна.
3. Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, дм, София.
4. Доц. Невяна Георгиева Фесчиева – Варна.
Резервен външен член: Доц. Силвия Борисова, д.м., МУ-Варна.
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н.
2. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова д.м.
3. Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.
Резервен вътрешен член: Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м.
4. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „главен асистент” на д-р Николай Георгиев Николов, д.м., по
научната специалност „Ревматология” (03.01.18).
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност “главен асистент” на д-р Николай Георгиев Николов,
д.м., по научната специалност „Ревматология” (03.01.18):
Външни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Рашо Рашков, д.м.н.
2. Проф д-р Румен Стоилов, д.м.н.
Резервен външен член: Проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н.
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. – Председател на НЖ.
2. Доц. д-р Иван Цинликов, д.м.
3. Доц. д-р Иванка Маринова, д.м.
Резервен вътрешен член: Доц. д-р Катя Тодорова, д.м.
5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита
на доц. д-р Пламен Цветанов Георгиев, д.м., по научната специалност „Неврология” (03.01.19)
за придобиване на научна степен „доктор на науките”.
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Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка връзка с публична
защита на доц. д-р Пламен Цветанов Георгиев, д.м., по научната специалност
„Неврология” (03.01.19) за придобиване на научна степен „доктор на науките”:
Външни членове за МУ-Плевен:
1. Чл. кор. проф. д-р Иван Миланов
2. Проф д-р Стефка Янчева, д.м.н.
3. Проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.
4. Доц. д-р Красимир Генов, д.м.
5. Доц. д-р Димитър Чакъров, д.м.
Резервен външен член: Проф. д-р Силвия Чернинкова – Гопина, д.м.н.
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Бойко Стаменов, д.м.
2. Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Резервен вътрешен член: Доц. д-р Аделаида Русева, д.м.
НИД, качество и акредитация – докладва доц. д-р Здравка Радионова.
Приемане на Доклад-самооценка за оценяване на проект за откриване на основно
структурно звено в държавно висше училище – Факултет по фармация.
Доц. Радионова представи пред членовете на АС Доклада-самооценка за оценяване на
проект за откриване на основно структурно звено в държавно висше училище – Факултет по
фармация във вид на обстойна мултимедийна презентация.
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Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема Доклад-самооценка на проект за откриване на Факултет по
фармация към МУ-Плевен с препоръка докладът да бъде депозиран в НАОА през есента
на 2014 г.
По пета точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”:
Факултет „Медицина” докладва доц. А. Стоянова.
Предложение за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите
на обучението по:
1.Рентгенология – една щатна длъжност „асистент” (трансформиране на една ординаторска
длъжност в една длъжност „асистент”)
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Трансформира се една ординаторска длъжност в една длъжност „асистент”
за нуждите на обучението по рентгенология и се обявява конкурс за заемането и.

2. Детски болести:

Една щатна длъжност „асистент”
Една щатна длъжност „асистент” по заместване.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна длъжност „асистент” за нуждите
на обучението по детски болести.
Обявява конкурс за заемане на една щатна длъжност „асистент” по заместване за
нуждите на обучението по детски болести.
Факултет „Обществено здраве” - докладва доц. д-р С. Янкуловска.
Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната
длъжност „асистент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за нуждите на
катедра „Психиатрия и медицинска психология”.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
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АС реши: Утвърждава предложение за разкриване на процедура за заемане на
академичната длъжност „асистент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за
нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология”.
2. Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура за заемане на академичната
длъжност „професор” по научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” за нуждите на сектор „Медицинска статистика” на
катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и
психология”.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава предложение за разкриване на процедура за заемане на
академичната длъжност „професор” по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” за нуждите на сектор „Медицинска
статистика” на катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика,
педагогика и психология”.
Медицински колеж – докладва доц. д-р П. Йорданова.
1. Предложение за промяна на трудовия договор на проф. Начко Цветанов Радев, професор
към сектор „Социални и фармацевтични грижи” от срочен в безсрочен ОТД на 0,5 ак. дл.,
считано от 10.04.2014 г.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Променя трудовия договор на проф. Начко Цветанов Радев, професор към
сектор „Социални и фармацевтични грижи” от срочен в безсрочен ОТД на 0,5 ак. дл.,
считано от 10.04.2014 г.
2. Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Медицински
колеж.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава промените в Правилника за устройството и дейността на
Медицински колеж (Списък с промените се прилага отделно).
По шеста точка от дневния ред - Направление „Европейска интеграция и
международно сътрудничество” докладва доц. д-р С. Поповска.
1. Предложение за добавяне на нови членове в състава на Консултативен съвет по ЕИМС.
Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава добавянето на следните нови членове в състава на
Консултативния съвет по ЕИМС:
1. Доц. д-р Катя Ковачева, д.м., Рък сектор „Международно съттрудничество”.
2. Ралица Илиева, студентка III курс, специалност „Медицина”, представител на СС.
По седма точка от дневния ред – „Разни” докладва г-н О. Караджов, Пом. ректор. Той
представи на членовете на АС Система за управление и контрол на стопанисваните от МУПлевен недвижими имоти и недвижими вещи и Правила за настаняване в Студентски общежития
на Медицински университет–Плевен.
Гласували 31. За – 30. Против – няма и 1 въздържал се.
АС реши: Приема Система за управление и контрол на стопанисваните от МУ-Плевен
недвижими имоти и недвижими вещи.
Приема Правила за настаняване в Студентски общежития на Медицински
университет–Плевен.
С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито.
09. 04. 2014 г.
Секретар на АС: /П/
Д-р А. Пандурска
Председател на АС: /П/
Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н
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