
  

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  

15.07.2013 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 заемане на академичната длъжност „Професор”: 

1.1. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. по научната специалност 

„Дерматология и венерология” (03.01.21).  

 

ІІ.  Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен относно законосъобразността на 

проведените на 19.06.2013 г. избори за органи на управление на Факултет „Обществено 

здраве”(ФОЗ) – Председател и зам.-председател на Общото събрание на ФОЗ, Декан на ФОЗ и 

Факултетен съвет. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на доц. Петьо Бочев, дб за заемане на академичната длъжност 

„Професор” по научната специалност „Биофизика” (01.06.08) в катедра „Химия и биохимия, 

физика и биофизика” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Чавдар Балабанов, дм за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в катедра „Очни 

болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Николай Колев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Урология” (03.01.42) за нуждите на катедра „Сестрински 

хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–Плевен. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Галя Ставрева, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Фармакология” (03.01.24) за нуждите на катедра 

„Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

5. Утвърждаване на избор на д-р Сергей Илиев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) за нуждите на катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

6. Утвърждаване на избор на д-р Сотир Марчев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47) за нуждите на катедра 

„Пропедевтика на вътрешните болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Снежана Мургова за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в катедра „Очни болести, 

УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

8. Утвърждаване на актуализирания състав на Научен съвет по медико-биологични 

специалности при МУ-Плевен. 

9. Утвърждаване на етични норми за публикуване в научното списание на МУ-Плевен.  

10. Предложения за име на вестника на МУ-Плевен. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на Доклад-самооценка във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма по Обща хирургия. 

mailto:rector@mu-pleven.bg


  

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

ІV. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за обявяване на прием платено обучение за учебната 2013/2014 година, 

съобразен с капацитета на висшето училище.  

 Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „асистент”  

по Нефрология. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Предложение за обявяване на процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ 

по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

(шифър 03.01.53) за нуждите на сектор „Медицинска етика“ към катедра „Медицинска етика, 

управление на здравните грижи и информационни технологии“. 

             Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

 

V. Европейска интеграция и международно сътрудничество 

1. Утвърждаване на състав на Консултативен съвет по Европейска интеграция и 

международно сътрудничество на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Поповска 

 

VІ. Текущи. 

1. Предложение за структурни промени в Стопанска дирекция при МУ-Плевен. 

Докл.: инж. О. Караджов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от заседание на АС, проведено на 15 юли 2013 година 

 

Присъстват:   36 члена на АС 

Отсъстват:   4 члена на АС 

По уважителни причини –доц. д-р Д. Статева, д-р Д. Димитров, д-р Т. Андреев, 

Десислава Величкова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

19 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

15 гласа за хабилитирания състав 

 

Комисия по избора:  Председател: Доц. А. Русева 

     Членове: 1. д-р Н. Статев 

2. Десислава Кипрова 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи приемане на комисия по избора и 

промени в предварително изпратения дневен ред. Комисията бе утвърдена с пълно болшинство, 

без „против” и „въздържали се”. В дневния ред се добавят още четири точки към Направление 

“Научноизследователска дейност, качество и акредитация”, Център за научноизследователска 

дейност, една към „Учебна дейност” и една точка към раздел „Текущи”, като от същия раздел 

отпада една предварително предложена точка. Промените бяха приети с пълно болшинство, без 

„против” и „въздържали се”. 

 

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 „Професор”: 

1.1. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. по научната специалност 

„Дерматология и венерология” (03.01.21).  

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломата връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

По втора точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен относно 

законосъобразността на проведените на 19.06.2013 г. избори за органи на управление на 

Факултет „Обществено здраве”(ФОЗ) – Председател и зам.-председател на Общото събрание на 

ФОЗ, Декан на ФОЗ и Факултетен съвет докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

законосъобразността на проведените на 19.06.2013 г. избори за органи на управление на 

Факултет „Обществено здраве”(ФОЗ) – Председател и зам.-председател на Общото 

събрание на ФОЗ, Декан на ФОЗ и Факултетен съвет. 
 

По трета точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност, 

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

Средкова. 

1. Утвърждаване на избор на доц. Петьо Бочев, дб за заемане на академичната длъжност 

„Професор” по научната специалност „Биофизика” (01.06.08) в катедра „Химия и 



  

биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. (Приложен 

протокол от гласуването). 

 

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

АС реши: Утвърждава избора на доц. Петьо Бочев, дб за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по научната специалност „Биофизика” (01.06.08) в катедра „Химия 

и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Чавдар Балабанов, дм за заемане на академичната 

длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в катедра 

„Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

(Приложен протокол от гласуването). 

 

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

АС реши: Утвърждава избора доц. д-р Чавдар Балабанов, дм за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) 

в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

3. Утвърждаване на избор на д-р Николай Колев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Урология” (03.01.42) за нуждите на катедра „Сестрински 

хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–Плевен. (Приложен протокол от 

гласуването). 

 

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

АС реши: Утвърждава избора на д-р Николай Колев, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Урология” (03.01.42) за нуждите на катедра 

„Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–Плевен. 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Галя Ставрева, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Фармакология” (03.01.24) за нуждите на катедра 

„Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. (Приложен протокол от гласуването). 

 

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

АС реши: Утвърждава избора на д-р Галя Ставрева, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Фармакология” (03.01.24) за нуждите на 

катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология” към 

Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

5. Утвърждаване на избор на д-р Сергей Илиев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) за нуждите на катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

(Приложен протокол от гласуването). 

 

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

АС реши: Утвърждава избора на д-р Сергей Илиев, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) за нуждите на 

катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина” на МУ–

Плевен. 

 

6. Утвърждаване на избор на д-р Сотир Марчев, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47) за нуждите на катедра 

„Пропедевтика на вътрешните болести” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. (Приложен 

протокол от гласуването). 

 

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



  

АС реши: Утвърждава избора на д-р Сотир Марчев, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47) за нуждите на 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” към Факултет „Медицина” на МУ–

Плевен. 
 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Снежана Мургова за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в катедра „Очни болести, 

УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на д-р Снежана Мургова за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в катедра „Очни 

болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

I. Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Ч. Балабанов, д.м. – Очна клиника, МУ Плевен 

2. Доц. д-р Д. Статева, д.м. - Очна клиника, МУ Плевен 

Резервен член: Доц. д-р Ал. Вълков. д.м. – Клиника УНГ болести, ЛЧХ с ХС, МУ Плевен 

II. Външи членове за МУ-Плевен: 

1. Акад. д-р Петя Василева, д.м.н. – СОБ „Акад. Пашев” гр. София. 

2. Доц. д-р Баналиева 

3. Доц. д-р Кючуков, д.м. – Очна клиника „ИСУЛ” гр. София 

Резервен член: Проф. Сивкова – Очна клиника гр. Пловдив 

 

8. Утвърждаване на актуализирания състав на Научен съвет по медико-биологични 

специалности при МУ-Плевен. 

Проф. Средкова запозна членовете на АС с решението на Научния съвет по медико-

биологични специалности за освобождаването от състава на доц. д-р Миленка Даскалова, дм 

поради прекратяване на трудово-правни отношения с МУ Плевен и избирането на доц. Милена 

Атанасова Радева, дб за нов член. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. Милена Атанасова Радева, дб за член на 

Научния съвет по медико-биологични специалности при МУ Плевен. 

 

9. Утвърждаване на етични норми за публикуване в научното списание на МУ-Плевен.  

 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените етични норми за публикуване в научното 

списание на МУ-Плевен.  

 

10. Предложения за ново име на вестника на МУ-Плевен. 

Проф. Средкова запозна членовете на АС с аргументите за промяна на името на вестника. 

По предложение на Ректора на МУ Плевен сред студентите бе обявен конкурс с награда за най-

добрите предложения. Към най-сполучливите 7 са добавени още 5 и са рздадени  на членовете 

на АС за обсъждане. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На следващото заседание на АС всеки член да предостави на комисия по 

избора писмено предложение за ново име на вестника на МУ Плевен. 

 

 

НИД, качество и акредитация 

1. Приемане на Доклад-самооценка във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма по Обща хирургия - докладва.: доц. д-р З. Радионова. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 



  

АС реши: Приема представения Доклад-самооценка във връзка с програмната 

акредитация на докторска програма по Обща хирургия. 

 

 

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

Александрова.  

1. Предложение за обявяване на прием платено обучение за учебната 2013/2014 година, 

съобразен с капацитета на висшето училище.  

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: По повод приетата на 05.07.2013 г. от НС промяна в Закона за изменение и 

допълнение на Закона за висшето образование, МУ Плевен обявява прием платено 

обучение за ученбата 2013/2014 г., съобразен с капацитета на Висшето училище, след 

обнародване в Държавен вестник. 

 

Факултет „Медицина” 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност 

„асистент” по Нефрология – докладва проф. д-р А. Аспарухов. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една академична длъжност „асистент” по 

Нефрология. 

 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Предложение за обявяване на процедура за заемане на академичната длъжност 

„асистент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за нуждите на сектор „Медицинска 

етика“ към катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и 

информационни технологии“докладва доц. д-р С. Янкуловска. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ по 

научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ (шифър 03.01.53) за нуждите на сектор „Медицинска етика“ към катедра 

„Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“. 

 

 

По пета точка от дневния ред – направление “Европейска интеграция и 

международно сътрудничество” докладва доц. д-р С. Поповска. 

1.  Утвърждаване на състава на Консултативен съвет по Европейска интеграция и 

международно сътрудничество на МУ-Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Консултативния съвет по Европейска 

интеграция и международно сътрудничество на МУ-Плевен: 

Председател: доц. д-р Савелина Поповска, дм - Зам. Ректор по ЕИМС. 

Членове: 

1. Доц. д-р Боряна Русева, дм - Председател на ФК по ЕИМС на ФМ 

2. Доц. д-р Мариана Стойневска, дм - Председател на ФК по ЕИМС на ФОЗ 

3. Проф. д-р Ташко Делийски, дмн - Председател на ФК по ЕИМС на ФЗГ 

4. Доц. д-р Евгения Бързашка-Христова, дм - Председател на ФК по ЕИМС на МК 

5. Доц. д-р Калоян Стойчев, дм - ФОЗ 

6.Гл. ас. Д-р Диана Пендичева - ФМ 

7. Гл. ас. Надя Велева - ФОЗ 

8. Гл. ас. Петя Дилова, дм - ФЗГ 

9. Гл. ас. Д-р Ваня Недкова-Миланова - ФОЗ 

10. Д-р Полина Маринива - докторант 

11. Йордан Христов – студент IV курс „Медицина”, ФМ 

12. Лъчезар Личев – студент II курс МРЕ, ФОЗ 

13. Ибрахим Байдемир – студент III курс АЕО, ФМ 



  

14. Тодор Курдов – студент II курс ФЗГ 

Утвърждава д-р Диана Илиева Пендичева, ФМ, за Ръководител на сектор 

„Европейска интеграция и академична мибилност” и доц. д-р Катя Ковачева, дм, ФМ, за 

Ръководител на сектор „Международно сътрудничество”. 

 

 

По шеста точка от дневния ред – Текущи: 

1. Предложение за структурни промени в Стопанска дирекция при МУ-Плевен докладва 

инж. О. Караджов. 

Д-р Н. Статев направи предложение за процедиране по същия начин на настоящото 

заседание и с портиерските дкъжности по ПМС № 66. 

Проф. Томов: Прехвърлянето изведнъж на толкова много щатни бройки към 

Университета ще натовари бюджета, затова е уместно прехвърлянето да се прави поетапно. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Считано от 01.06.2013 г. прехвърля шест длъжности „Хигиенист” по ПМС № 

66 към основния щат на МУ-Плевен. 

 

 

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

 

 

15. 07. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


