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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  

24.10.2016 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 Христина Йотова Хиткова по научната специалност „Микробиология“ 

1.2. Доц. д-р Надя Юлиянова Станчева по научната специалност „Кардиология“ 

1.3. Доц. д-р Мая Стефанова Кръстанова по научната специалност „Физиотерапия, 

курортология и рехабилитация“ 

1.4. Доц. д-р Иван Недков Иванов по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология“ 

1.5. Доц. Илиян Йорданов Илчев по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ 

1.6. Доц. Искра Стефанова Илиева по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ 

2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор ” на: 

2.1. Д-р Емил Борисов Симеонов по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

2.2. Д-р Христо Симеонов Гигов по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

 

II. 1. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.03.2016 г. 

2. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

30.06.2016 г. 

3. Становище на КС относно законосъобразността на изборите за попълване на състава на 

Факултетния съвет на ФЗГ, проведени на заседание на Общото събрание от 29.09.2016 г. 

4. Становище на КС относно законосъобразността на изборите за Председател на общото 

събрание, за Декан и за състав на Факултетния съвет на Факултета по фармация, МУ-Плевен, 

проведени на заседание на Общото събрание от 12.10.2016 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Биохимия“  на д-р Петър Иванов, д.б. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Кардиология“ на д-р Аспарух Николов, д.м. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура)“ на гл. ас. Таня Николаева Мегова, д.п. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“ на д-р Тодор Димитров, д.м. 
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5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на д-р Владимир Радев, 

д.м. 

6. Утвърждаване на избора по признаване на академичната длъжност „Професор“ по 

математика на Косто Вълов Митов. 

7. Утвърждаване на решение на КРАС при МУ-Плевен за признаване на академични 

длъжности, придобити извън МУ-Плевен, както следва:  

7.1. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, 

д.м. 

7.2. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ на доц. д-р Коста Райков Василев, 

д.м. 

7.3. „Професор“ по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ на проф. 

Стефан Димитров Николов, д.ф.н. 

7.4. „Професор“ по научната специалност „Технология на лекарствата“ на проф. 

Евгений Христов Минков, д.ф.н. 

7.5. „Професор“ по научната специалност „Социология“ на проф. Начко Цветанов 

Радев, д.с.н. 

8. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медикобиологични специалности. 

9. Докладване на резултатите от проведеното атестиране на нехабилитирания състав за 

периода 2013-2015 г.  

10. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие на 31 октомври 2016 г. – Празник на МУ-Плевен.  

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

 

Направление „Качество и акредитация“ 

1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия  по природни 

науки, математика и информатика от предходната програмна акредитация на докторска програма 

„Аналитична химия“.  

2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Аналитична химия“.  

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА за 

програмна акредитация на докторска програма „Патофизиология“.  

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Патофизиология“.  

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

III. Направление “Учебна дейност”: 

1. Отчитане на резултатите от Кандидатстудентска кампания 2016. 

                                                                                          Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Главен асистент“ за нуждите на обучението 

по „Патофизиология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

                                                                                           Докл.: Проф. д-р Ас. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за нуждите на 

преподаването по икономическите дисциплини към катедра „Общественоздравни науки“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Асистент“ по научната специалност 

„Статистика и демография“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. С. Янкуловска 

 

Медицински колеж 
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1. Утвърждаване на д-р Иванка Петкова Иванова за хоноруван преподавател по инфекциозни 

болести (провеждане на учебни упражнения) през учебната 2016/2017 година за нуждите на 

преподаването в специалностите „Медицинснки лаборант“ и „Социални дейности“.  

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

IV. Текущи. 

1. Предложение за кандидатстване на МУ-Плевен по оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ чрез процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени“. 

2. Предложение МУ-Плевен да се присъедини като член в „Сдружение с нестопанска цел 

клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина“ и избор на 

представител на висшето училище за участие в процедура BG16RFOP002-2.007 “Развитие на 

клъстери в България” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание на АС, проведено на 24 октомври 2016 година 

 

Присъстват:   24 члена на АС 

Отсъстват:   16 члена на АС 

По уважителни причини – проф. П. Бочев, проф. П. Христова, доц. д-р Иван Лалев, д-р 

Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р Ч. Балабанов, доц. д-р 

Н. Цветков, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р Д. 

Димитров, д-р Сл. Богданов, д-р Г. Николов, Звездина Горанова, Ивета Росманова, Сузана 

Гафурова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 13 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневения ред, който 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 Христинка Йотова Хиткова, д.м. по научната специалност „Микробиология“. 

1.2. Доц. д-р Надя Юлиянова Станчева, д.м. по научната специалност „Кардиология“ 

1.3. Доц. д-р Иван Недков Иванов, д.м. по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология“. 
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2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор ” на: 

2.1. Д-р Емил Борисов Симеонов, д.м. по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“ 

2.2. Д-р Христо Симеонов Гигов, д.м. по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“ 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред докладва доц. д-р М. Симеонова. 

1. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.03.2016 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 31.03.2016 г. 

 

2. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

30.06.2016 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 30.06.2016 г. 

 

3. Становище на КС относно законосъобразността на изборите за попълване на състава на 

Факултетния съвет на ФЗГ, проведени на заседание на Общото събрание от 29.09.2016 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно законосъобразността на изборите за 

попълване на състава на Факултетния съвет на ФЗГ, проведени на заседание на Общото 

събрание от 29.09.2016 г. 

4. Становище на КС относно законосъобразността на изборите за Председател на общото 

събрание, за Декан и за състав на Факултетния съвет на Факултета по фармация, МУ-Плевен, 

проведени на заседание на Общото събрание от 12.10.2016 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно законосъобразността на изборите за 

Председател на общото събрание, за Декан и за състав на Факултетния съвет на Факултета 

по фармация, МУ-Плевен, проведени на заседание на Общото събрание от 12.10.2016 г. 
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По трета точка от дневния ред - Направление “Научно-изследователска дейност, 

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

Средкова, д.м., рък. ЦНИД. 

 

1. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Биохимия“ на д-р Петър Иванов, д.б. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“ от д-р Петър Иванов, д.б.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. Ангелина Милчева Стоянова, д.х. 

2. Доц. Регина Симеоновна Комса-Пенкова, д.б. 

Резервен член: Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Проф. Алексей Славков Славов, д.б.н., кат. „Акушерство и гиекология”, МУ-София. 

2.  Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н., кат. „Биохимия, молекулна медицина и 

нутригеномика”, МУ-Варна. 

3.  Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б., кат. ”Химия и биохимия”, МФ на Тракийски 

университет-Ст. Загора. 

4. Доц. Радка Кънева, д.б., кат. ”Медицинска химия и биохимия”, МУ-София. 

5. Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м.н., кат. „Здравни грижи”, Русенски университет 

„Ангел Кънчев”. 

Резервен член: Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, д.м., кат. :Пропедевтика на 

вътрешните болести”, МУ-София. 

 

2. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Кардиология“ на д-р Аспарух Николов, д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология “ от д-р Аспарух Николов, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. д-р Сотир Марчев, д.м., Изпълнителен директор на „УСБАЛК”-Плевен. 

2. Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Иван Лалев, д.м. 
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Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Проф. д-р Румяна Търновска-Къдрева, д.м.н., Клиника по кардиология, МУ-София. 

2.  Проф. д-р Федя Николов, д.м.н., Клиника по кардиология, МУ-Варна. 

3.  Проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н., Клиника по ревматология, „Св. Иван Рилски” – 

София. 

4. Проф. д-р Димитър Раев, д.м.н., Клиника по кардиология, УСБАЛ „Св. Ана”-София. 

5. Доц. д-р Константин Рамишев, д.м., кат. „Кардиология и интензивна терапия”, БМА-

София. 

Резервен член: Проф. д-р Жулиета Геренова, д.м.н., кат. „Пропедевтика на вътрешните 

болести”, МФ на Тракийски университет-Ст. Загора. 

 

3. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура)“ на гл. ас. Таня Николаева Мегова, д.п. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ от гл. ас. 

Таня Николаева Мегова, д.п.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. Нина Иванова Борисова, д.п. 

2. Проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м. 

3. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Проф. Николай Емилов Попов, д.н., НСА „В. Левски”-София. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Проф. Париз Вангелов Паризов, д.н., ЮЗУ „Н. Рилски”-Благоевград. 

2.  Проф. д-р Мария Василева Тотева, д.н., НСА „В. Левски”-София. 

3.  Проф. Антоанета Иванова Момчилова, д.н., РУ „Ангел Кънчев”. 

4. Доц. Даниела Иванова Попова, д.п., ЮЗУ „Н. Рилски”-Благоевград. 

Резервен член: Доц. Давид Руменов Кънчев, д.м., МУ-София. 

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“ на д-р Тодор Димитров, д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“ от д-р 

Тодор Иванов Димитров, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

3. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. 

2. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., МУ-Варна. 

Резервен член: Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.н., МУ-Пловдив. 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на д-р Владимир Радев, 

д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

от д-р Владимир Радев, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

3. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Борислав Нинов, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Силви Георгиев, д.м., МУ-София. 

2. Доц. д-р Маргарита Атанасова, д.м., МУ-София. 

Резервен член: Доц. д-р Ивалина Одисеева, д.м., ВМА-София. 

 

6. Утвърждаване на избора по признаване на академичната длъжност „Професор“ по 

математика на Косто Вълов Митов. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора по признаване на академичната длъжност „Професор“ по 

математика на Косто Вълов Митов. 
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7. Утвърждаване на решения на КРАС при МУ-Плевен за признаване на академични 

длъжности, придобити извън МУ-Плевен, както следва:  

7.1. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, 

д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Хигиена”, придобита извън 

МУ-Плевен, на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, д.м. 

 

7.2. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ на доц. д-р Коста Райков Василев, д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Хигиена”, придобита извън 

МУ-Плевен, на доц. д-р Коста Райков Василев, д.м. 

 

7.3. „Професор“ по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ на проф. Стефан 

Димитров Николов, д.ф.н. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия“, придобита извън МУ-Плевен, на проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н. 

 

7.4. „Професор“ по научната специалност „Технология на лекарствата“ на проф. Евгений 

Христов Минков, д.ф.н. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Технология на 

лекарствата“, придобита извън МУ-Плевен, на проф. Евгений Христов Минков, д.ф.н. 

 

7.5. „Професор“ по научната специалност „Социология“ на проф. Начко Цветанов Радев, 

д.с.н. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Социология“, придобита 

извън МУ-Плевен, на проф. Начко Цветанов Радев, д.с.н. 

 



10 

 

7.6. „Доцент” по научната специалност „Методика на обучението” на доц. Теодора 

Димитрова Вълова, д.п. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на КРАС при МУ-Плевен за признаване на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Методика на обучението”, 

придобита извън МУ-Плевен, на доц. Теодора Димитрова Вълова, д.п. 

 

8. Утвърждаване на промени в състава на Научния съвет по медикобиологични 

специалности. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: 

1. Освобождава доц. д-р Венета Любенова Шопова, д.м., от членство в Медико-

биологичната комисия при МУ-Плевен. 

2. 2. Избира доц. д-р Катя Ковачева, д.м., за член на Медико-биологичната комисия 

при МУ-Плевен. 

 

9. Докладване на резултатите от проведеното атестиране на нехабилитирания състав за 

периода 2013-2015 г.  

Изказвания: 

Проф. Недкова: Асистентите по клинични дисциплини.са натоварени и с лечебна работа, 

освен с преподаване и научна дейност, а това не се взема впредвид при атестирането. 

Проф. Дойчинова: Клиничната работа трябва да намери място в атестационните карти на 

преподавателския състав. 

Проф. Томов: Ние атестираме научно-преподавателска дейност, а не лечебна такава! 

Проф. Тишева: Да се въведат критерии или коефициенти за клинични и предклинични 

катедри. 

Проф. Делийски: Не е редно да се въвеждат различни критерии. Критериите за научна работа 

навсякъде са еднакви. Въпрос на добра организация е в едно клинично звено да бъде осигурено 

време за научна дейност. 

Доц. Илиев: Критериите за оценка са размити. Да се сложи някакъв коефициент, така че 

комплексните оценки на клиничните асистенти да се вдигат. 

Проф. Недкова: Не съм съгласна с проф. Делийски, подкрепям предложението на проф. 

Тишева. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада за резултатите от проведеното атестиране на 

нехабилитирания състав за периода 2013-2015 г.  
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10. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие на 31 октомври 2016 г. – Празник на МУ-Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъка с представители на академичната общност за 

награждаване с плакети за академично развитие на 31 октомври 2016 г. – Празник на МУ-

Плевен (списъкът се прилага отделно). 

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

1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия  по природни 

науки, математика и информатика от предходната програмна акредитация на докторска програма 

„Аналитична химия“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за изпълнение на препоръките на Постоянната 

комисия по природни науки, математика и информатика от предходната програмна 

акредитация на докторска програма „Аналитична химия“. 

 

2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Аналитична химия“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Аналитична химия“. 

 

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА 

за програмна акредитация на докторска програма „Патофизиология“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

на НАОА за програмна акредитация на докторска програма „Патофизиология“. 

 

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Патофизиология“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Патофизиология“. 

 

 

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

Александрова, д.ф.н. 

1. Отчитане на резултатите от Кандидатстудентска кампания 2016. 
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Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема представения отчет на резултатите от Кандидатстудентска кампания 

2016. 

 

Факултет „Медицина” - докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Главен асистент“ за нуждите на обучението 

по „Патофизиология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. ”Главен асистент“ за нуждите на обучението по 

„Патофизиология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

 

Факултет”Обществено здраве” – докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за 

нуждите на преподаването по икономическите дисциплини към катедра „Общественоздравни 

науки“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за нуждите на 

преподаването по икономическите дисциплини към катедра „Общественоздравни науки“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Асистент“ по научната специалност 

„Статистика и демография“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Асистент“ по научната специалност „Статистика 

и демография“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р П. Йорданова, д.м. 

1. Утвърждаване на д-р Иванка Петкова Иванова за хоноруван преподавател по 

инфекциозни болести (провеждане на учебни упражнения) през учебната 2016/2017 година за 

нуждите на преподаването в специалностите „Медицинснки лаборант“ и „Социални дейности“. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Иванка Петкова Иванова за хоноруван 

преподавател по инфекциозни болести (провеждане на учебни упражнения) през учебната 
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2016/2017 година за нуждите на преподаването в специалностите „Медицинснки лаборант“ и 

„Социални дейности“. 

 

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

1. Предложение за кандидатстване на МУ-Плевен по оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ чрез процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени“. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за кандидатстване на МУ-Плевен по оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез процедура „Подкрепа за 

развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. 

 

2. Предложение МУ-Плевен да се присъедини като член в „Сдружение с нестопанска цел 

клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина“ и избор на 

представител на висшето училище за участие в процедура BG16RFOP002-2.007 “Развитие на 

клъстери в България” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за присъединяване на МУ-Плевен като член в 

„Сдружение с нестопанска цел клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и 

хуманна медицина“. 

Избира проф. д-р С. Поповска, д.м.н., за представител на висшето училище за участие в 

процедура BG16RFOP002-2.007 “Развитие на клъстери в България” по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

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

 

24. 10. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


