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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  

28.11.2016 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 „Професор” на: 

1. Проф. д-р Начко Цветанов Радев по научната специалност „Социология“; 

2. Проф. д-р Евгений Христов Минков по научната специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“; 

3. Проф. Стефан Димитров Николов по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия“. 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Доц. Теодора Димитрова Вълова по научната специалност „Методика на обучението (по 

отрасли и видове науки)“ 

2.2. Доц. Коста Райков Василев по научната специалност „Хигиена“ 

2.3. Доц. Росица Кирилова Еникова – Косовска по научната специалност „Хигиена“ 

3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

3.1. Д-р Владимир Радeв Радев по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

 

II. 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2016 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

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

30.09.2016 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 защита на образователно-научната степен 

„Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“  на д-р Манчо Вихров Ковачев. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на образователно-научната степен 

„Доктор“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“  на д-р Славейко Христов 

Богданов. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на образователно-научната степен 

„Доктор“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“    на д-р Владин Иванов 

Петров. 

4. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ-

Плевен и критериите за избор и класиране на научноизследователските проекти в конкурс за 

финансиране на проекти за 2017 г. 

5. Утвърждаване на избор на гл. ас. д-р Таня Петкова Иванова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Епидемиология“. 

6. Утвърждаване на избор на д-р Николай Светославов Янев, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакология“. 

7. Утвърждаване на актуализиран състав на Медико-биологичния съвет. 

8. Предложение за повишаване на активността за публикуване на докторантите и кандидатите 

за придобиване на академични длъжности в Университетското списание Journal of  Biomedical and 

Clinical Research.  

9. Предложение за материално стимулиране на представители на преподавателския състав за 

публикации в реферирани списания. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Направление „Качество и акредитация“ 
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1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Постоянна Комисия по природни 

науки, математика и информатика към НАОА от предходната Програмна акредитация на 

докторска програма „Биохимия“ от професионално направление 4.2 Химически науки, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в Медицински университет – 

Плевен. 

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

„Биохимия“ в Медицински университет – Плевен. 

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

предходната Програмна акредитация на докторска програма „Педиатрия“ от професионално 

направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в 

Медицински университет – Плевен. 

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

„Педиатрия“ в Медицински университет – Плевен.  

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Обща 

медицина“ в Медицински университет – Плевен.  

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

1. Утвърждаване на промени в Правилник за прием на студенти за учебната 2017/2018 

година. 

2. Утвърждаване на изпитни програми за конкурсните изпити за учебната 2017/2018 година. 

3. Утвърждаване на такси за кандидатстудентските курсове по биология и химия за 

специалностите „Медицина“ и „Фармация“. 

                                                                                          Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „асистент” за нуждите на обучението по 

„Алергология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Утвърждаване на състав на знаменна група за Випуск 2017 млади лекари. 

                                                                                           Докл.: Проф. д-р Ас. Аспарухов 

 

Факултет „Обществено здраве” 

1.Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ (шифър 

03.01.32) за нуждите на преподаването в катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и МБС“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

3. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Асистент“ по научната специалност „Обща 

медицина“ (шифър 03.01.63) за нуждите на преподаването в сектор „Обща медицина“ към катедра 

„Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“  и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Главен асистент“ по научната специалност 

„Клинична лаборатория“ (шифър 03.01.12) за нуждите на преподаването в катедра „Клинична 

лаборатория, клинична имунология и алергология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Факултет „Фармация” 

1.Предложение за обявяване на конкурс за 1 щ. вакантна ак. дл. „Асистент“ в сектор „Биохимия“ 

към катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“. 

2. Предложение за разкриване на 1 дл. „преподавател“ по химия за нуждите на обучението по 

химия в сектор „Химия“ към катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

3. Приемане на  стратегия за развитие на факултет „Фармация“ за периода 2016-2020 г. 

Докл.: Проф. А. Стоянова 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на промени в Учебния план и Квалификационната характеристика на 

специалност „Медицинска козметика“. 
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2. Разкриване на 1 щ. ак. дл. „Асистент“ по научната специалност „Технология на лекарствата 

и биофармация“ за нуждите на преподаването в специалност „Помощник фармацевт“ и обявяване 

на конкурс за заемането й. 

3. Разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Медицинска и радиационна 

физика“ за нуждите на преподаването в специалност „Рентгенов лаборант“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

3. Утвърждаване на учебно-практически бази за нуждите на практическото обучение в 

Медицински Кколеж за учебната 2016/2017 година. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

V. Текущи. 

1. Предложение за промени в Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователския институт в МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

2.Предложение за промени в Превилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

4. Приемане на Правилник за Етичен кодекс на учения в МУ-Плевен.  

Докл.: Проф. С. Янкуловска 

5. Приемане на Правилник за управление на интелектуалната собственост на МУ-Плевен. 

Докл.: Б. Якова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание на АС, проведено на 28 ноември 2016 година 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. П. Бочев, д-р Т. Андреев. 

По други причини – проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р С. Поповска, доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р П. 

Лисаев, доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р С. Илиев, Сузана Гафурова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

 

Кворум при: 27 члена на АС за целия състав 

19 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневен ред и Комисия по избора, които бяха 

приети с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Проф. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Звездина Горанова. 

 

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: 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Доц. Теодора Димитрова Вълова по научната специалност „Методика на обучението (по отрасли и 

видове науки)“ 

2.3. Доц. Росица Кирилова Еникова – Косовска по научната специалност „Хигиена“ 

 

3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

3.1. Д-р Владимир Радeв Радев по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 
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По втора точка от дневния ред докладва г-н И. Потурлиев. 

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2016 г.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

30.09.2016 г. 

2. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2016 г. 

Гласували: 30. За – 30. 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. 

 

 

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. 

 

10. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на образователно-научната степен „Доктор“ по научната 

специалност „Ортопедия и травматология“ на д-р Манчо Вихров Ковачев. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за защита на образователно-научната степен 

„Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“ на д-р Манчо Вихров Ковачев: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. д-р Св. Тодоров, д.м. 

2. Проф. д-р Димитър Стойков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Явор Йордан Панов, д.м. д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Проф. д-р Любен Стоков, д.м.н., УМБАЛ „Софиямед” - София 

2.  Проф. д-р Борис Матев, д.м., УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” – София 

3.  Проф. д-р Владимир Ставрев, д.м., МУ - Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Христо Георгиев, д.м.н., УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” – София. 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на образователно-научната степен „Доктор“ по 

научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на д-р Славейко Христов Богданов. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за защита на образователно-

научната степен „Доктор“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на 

д-р Славейко Христов Богданов: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Радко Радев, д.м.н. 
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2. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

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

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

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

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

3. Доц. Стефан Хинев Иванов, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м., ВМА 

12. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на образователно-научната степен „Доктор“ по 

научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на д-р Владин Иванов Петров. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за защита на образователно-научната степен 

„Доктор“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ на д-р Владин Иванов Петров. 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Радко Радев, д.м.н. 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

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

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

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

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

3. Доц. Стефан Хинев Иванов, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м., ВМА 

 

13. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ-Плевен и 

критериите за избор и класиране на научноизследователските проекти в конкурс за финансиране на проекти за 2017 г. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ-Плевен и 

критериите за оценка на предложенията за финансиране на научноизследователските проекти на 

изследователи за 2017 г. (приоритетните направления и критериите за оценка се публикуват отделно). 

 

14. Утвърждаване на избор на гл. ас. д-р Таня Петкова Иванова, д.м., за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Епидемиология“. 

Гласували: 20. За – 20. Против и въздържали се няма (Приложен е протокол от гласуването). 

АС реши: Утвърждава избора на гл. ас. д-р Таня Петкова Иванова, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Епидемиология“. 

 

15. Утвърждаване на избор на д-р Николай Светославов Янев, д.м. за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Фармакология“. 

Гласували: 20. За – 20. Против и въздържали се няма (Приложен е протокол от гласуването). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Николай Светославов Янев, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакология“. 
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16. Утвърждаване на актуализиран състав на Медико-биологичния съвет. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следната актуализация на състава на Медико-биологичния съвет: На мястото на 

доц. М. Ангелова избира доц. д-р Галя Ставрева. 

На мястото на проф. П. Бочев избира доц. д-р Виолета Данчева. 

 

17. Предложение за повишаване на активността за публикуване на докторантите и кандидатите за придобиване 

на академични длъжности в Университетското списание Journal of Biomedical and Clinical Research.  

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обучаваните в МУ-Плевeн докторанти се задългават да публикуват поне една статия с 

резултати от дисертационния труд в JBCR. Кандидатите от МУ-Плевен за придобиване на академична 

длъжност „Доцент” да представят поне две публикации в JBCR. Кандидатите за придобиване на академична 

длъгност „Професор” от МУ-Плевен задължително да представят поне три публикации в JBCR. 

 

18. Предложение за материално стимулиране на представители на преподавателския състав за публикации в 

реферирани списания. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава материално стимулиране на преподавателските кадри за направени публикации 

в списания с IF и реферирани списания без IF, но индексирани в базите данни на Scopus иWEB of Science, в 

качеството им на първи автор, както следва: 

 с IF ≥от 1 – материално стимулиране от 1000 лв. 

 с IF под 1 – материално стимулиране от 500 лв. 

 в реферирано българско списание - материално стимулиране от 150 лв. 

 в реферирано чждестранно списание - материално стимулиране от 300 лв. 

 

НИД, качество и акредитация докладва: доц. д-р З. Радионова. 

1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Постоянна Комисия по природни науки, математика 

и информатика към НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Биохимия“ от 

професионално направление 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика в Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на Постоянна Комисия по природни науки, 

математика и информатика към НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Биохимия“ от професионално направление 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика в Медицински университет – Плевен. 

 

2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Биохимия“ в 

Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Биохимия“ в 

Медицински университет – Плевен. 
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3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Педиатрия“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

предходната Програмна акредитация на докторска програма „Педиатрия“ от професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

 

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Педиатрия“ в 

Медицински университет – Плевен.  

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Педиатрия“ в 

Медицински университет – Плевен. 

 

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Обща медицина“ в 

Медицински университет – Плевен.  

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

медицина“ в Медицински университет – Плевен. 

 

 

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

Александрова.  

4. Утвърждаване на промени в Правилник за прием на студенти за учебната 2017/2018 

година. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за прием на студенти за учебната 

2017/2018 година. 

 

5. Утвърждаване на изпитни програми за конкурсните изпити за учебната 2017/2018 година. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава изпитните програми за конкурсните изпити за учебната 

2017/2018 година. 

 

6. Утвърждаване на такси за кандидатстудентските курсове по биология и химия за 

специалностите „Медицина“ и „Фармация“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава таксите за кандидатстудентските курсове по биология и химия 

за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ да бъдат 320 лв. 
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Факултет „Медицина” - докл. проф. д-р А. Аспарухов. 

4. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „асистент” за нуждите на обучението по „Алергология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна аккадемична длъжност „асистент” за нуждите на обучението по 

„Алергология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

5. Утвърждаване на състав на знаменна група за Випуск 2017 млади лекари. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на знаменната група за Випуск 2017г.: 

Знаменосци: 

1- Денис Георгиев Николов 

2- Илко Иванов Илиев 

3- Християн Ганчев Николов 

Асистентки на знаменосците: 

1. Габриела Илиянова Михайлова 

2. Десислава  Филипова Маринова 

3. Елица Димова Велевска;  

4. Захаринка Николаева Макшутова 

 

Факултет „Обществено здраве” - докладва доц. д-р С. Янкуловска. 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ (шифър 03.01.32) 

за нуждите на преподаването в катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Доцент“ по научната специалност „Хигиена“ 

(шифър 03.01.32) за нуждите на преподаването в катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и МБС“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Асистент“ по научната специалност „Обща медицина“ (шифър 

03.01.63) за нуждите на преподаването в сектор „Обща медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ по научната специалност „Обща 

медицина“ (шифър 03.01.63) за нуждите на преподаването в сектор „Обща медицина“ към катедра „Обща 

медицина, съдебна медицина и деонтология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

6. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Главен асистент“ по научната специалност „Клинична 

лаборатория“ (шифър 03.01.12) за нуждите на преподаването в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология 

и алергология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Клинична лаборатория“ (шифър 03.01.12) за нуждите на преподаването в 

катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“ и обявява конкурс 

за заемането й. 

 

Факултет „Фармация” – докл. проф. А. Стоянова. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за 1 щ. вакантна ак. дл. „Асистент“ в сектор „Биохимия“ към катедра 

„Химия и биохимия, физика и биофизика“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна академична длъжност 

„Асистент“ в сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“. 

7. Предложение за разкриване на 1 дл. „преподавател“ по химия за нуждите на обучението по химия в сектор 

„Химия“ към катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Преподавател“ по химия за нуждите на 

обучението по химия в сектор „Химия“ към катедра „Химия и биохимия, физика и 

биофизика“ и обявява конкурс за заемането й.  

8. Приемане на стратегия за развитие на факултет „Фармация“ за периода 2016-2020 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема се стратегия за развитие на факултет „Фармация“ за периода 2016-2020 г. 

 

 

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

1. Утвърждаване на промени в Учебния план и Квалификационната характеристика на 

специалност „Медицинска козметика“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените промени в Учебния план и Квалификационната 

характеристика на специалност „Медицинска козметика“. 

 

2. Разкриване на 1 щ. ак. дл. „Асистент“ по научната специалност „Технология на 

лекарствата и биофармация“ за нуждите на преподаването в специалност „Помощник фармацевт“ 

и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност Асистент“ по научната 

специалност „Технология на лекарствата и биофармация“ за нуждите на преподаването в 

специалност „Помощник фармацевт“ и обявява конкурс за заемането й. 
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9. Разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Медицинска и радиационна 

физика“ за нуждите на преподаването в специалност „Рентгенов лаборант“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Медицинска и радиационна физика“ за нуждите на преподаването в 

специалност „Рентгенов лаборант“ и обявява конкурс за заемането й. 

10.  Утвърждаване на учебно-практически бази за нуждите на практическото обучение в 

Медицински Колеж за учебната 2016/2017 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава учебно-практически бази за нуждите на практическото 

обучение в Медицински Колеж за учебната 2016/2017 година. 

 

 

Пета точка от дневния ред – Текущи. 

1. Предложение за промени в Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователския институт в МУ-Плевен. – докл. проф. д-р М. Средкова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждаваа промените в Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователския институт в МУ-Плевен (Правилникът се прилага отделно). 

 

2. Предложение за промени в Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен - 

докл. проф. д-р М. Средкова. Тя запозна членовете на АС с промените, които касаят академичния 

състав на НИИ, с функциите, правата и задълженията. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените промени в Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ-Плевен. 

 

3. Приемане на Етичен кодекс на учения в МУ-Плевен – докл. проф. д-р С. Янкуловска. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Етичния кодекс на учения в МУ-Плевен. 

 

4. Приемане на Правилник за управление на интелектуалната собственост на МУ-Плевен - 

докл. Б. Якова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилника за управление на интелектуалната собственост на МУ-

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

 

 

28. 11. 2016 г.      Секретар на АС: 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


