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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  

02.12.2014 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: 

1.1. Проф. Петкана Ангелова Христова по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

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

2.1. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37).  

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

4.1. Д-р Георги Николов Николов по научната специалност „Ото-рино-ларингология” 

(03.01.35). 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на списък за удостояване с плакети на носителите на издадените през 2014 

г. от МУ-Плевен дипломи за придобити научни степени и академични длъжности на 05.12.2014 

г. на Тържествената промоция на Випуск 2014 млади лекари на Факултет „Медицина”.  

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

дисертационен труд на доц. д-р Савелина Любенова Поповска за присъждане на научната степен 

„доктор на науките” по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология”. (03.01.03). 

3. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Десислава Петрова Петрова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Кардиология” (03.01.47). 

4. Утвърждаване на решение на РС за повишаване на качеството на 

научноизследователската работа на преподавателите. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

ІV. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за промени в Правилника за прием на студенти за учебната 2015/2016 

година. 

 Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. д-р Мария Петрова 

Средкова, д.м., ръководител катедра „Микробиология” за срок от една година във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Мария Николаева 

Симеонова, д.м., ръководител сектор „Генетика” за срок от една година, считано във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Борислав Цветанов 

Нинов, д.м., ръководител катедра „Хирургически болести” за срок от една година във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

mailto:rector@mu-pleven.bg


2 

 

1. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Медико-санитарна защита„(03.01.54) за нуждите 

на сектор „Медицина на бедствените ситуации” към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“. 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Мишел Израел, дм, за срок от 

1 година считано от 13 декември 2014 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина 

на бедствените ситуации“. 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Петко 

Иванов Лисаев, д.м., за срок от 1 година, считано от считано от 02.01.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към сектор „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ 

във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи” 

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

„Здравни грижи” на 17.12.2014 г. 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи”. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

V. Текущи. 

1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

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

катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” за нуждите на обучението. 

2. Предложение за извършване на вътрешна компенсирана промяна на бюджета за 2014 г. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

3. Утвърждаване на Решение на Студентски съвет за избор на знаменосци и асистентки за 

2014/2015 година.                                                          Докл.: Ал. Тодоров 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание на АС, проведено на 2 декември 2014 година 

 

Присъстват:   25 члена на АС 

Отсъстват:   14 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р З. 

Радионова, доц.А. Стоянова, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р В. Недкова, доц. д-р Е. Конова, д-р Д. 

Димитров, д-р Сл. Богданов, Красимира Колева, Десислава Величкова, Десислава 

Кипрова. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Редуциран състав на АС: 33 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 14 гласа за целия състав 

11 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС. Той благодари на всички членове на АС за успешно 

реализираната година и подчерта, че цялата академична общност работи малко или много за 

доброто име и престижа на Университета.  

 

Дневнят ред беше приет с пълно болшинство.  

 

Комисия по избора:  Председател: Доц. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 1. Гл. ас. д-р Н. Статев 

2. Александър Тодоров 

 

 

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. Петкана Ангелова Христова по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

2.1. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37).  

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

3.1. Д-р Георги Николов Николов по научната специалност „Ото-рино-ларингология” 

(03.01.35). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 
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По втора точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност, 

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

Средкова. 

1. Утвърждаване на списък за удостояване с плакети на носителите на издадените през 

2014 г. от МУ-Плевен и дипломи за придобити научни степени и академични длъжности на 

05.12.2014 г. на Тържествената промоция на Випуск 2014 млади лекари на Факултет „Медицина 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъка за удостояване с плакети на носителите на издадените 

през 2014 г. от МУ-Плевен дипломи за придобити научни степени и академични длъжности 

на 05.12.2014 г. на Тържествената промоция на Випуск 2014 млади лекари на Факултет 

„Медицина (списъкът се прилага отделно). 

 

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

дисертационен труд на доц. д-р Савелина Любенова Поповска за присъждане на научната степен 

„доктор на науките” по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология”. (03.01.03). 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на доц. д-р Савелина Любенова Поповска за присъждане на научната 

степен „доктор на науките” по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология”. (03.01.03): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Евлоги Маринов, д.м. 

2. Проф. д-р Емилиян Иванов, д.м.н. 

3. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Петко Лисаев, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Цана Бошнакова-Празникова, д.м.н. 

2. Проф. д-р Иван Михайлов, д.м.н. 

3. Проф. д-р Констанца Тимчева, д.н. 

4. Доц. д-р Веселин Беловеждов, д.н. 

Резервен член: Доц. д-р Бениямин Анави, д.н. 

 

3. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд 

на д-р Десислава Петрова Петрова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност „Кардиология” (03.01.47). 

 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на д-р Десислава Петрова Петрова за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Снежанка Тишева-Господинова, д.м. 

2. Проф. д-р Мария Цекова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Сотир Марчев, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Младен Григиров, д.м.н. 

2. Доц. д-р Пламен Петровски, д.м. 

3. Доц. д-р Рамшев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Атанас Пенев, д.м. 

 

4. Утвърждаване на решение на РС за повишаване качеството на научноизследователската 

работа на преподавателите. 

 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: На преподаватели, които са реализирали публикации в списания с импакт 

фактор повече от 1, на водещия автор да бъде изплатено допълнително възнаграждение в 

размер на една работна заплата, считано от 02.12.2014 г. (датата на вземане на решението). 
 

 

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

Александрова. 

1. Предложение за промени в Правилника за прием на студенти за учебната 2015/2016 

година. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените промени в Правиника за прием на студенти за 

учебната 2015/2016 г. (списъкът с промените се прилага отделно). 

 

Във връзка с процедура за оценяване на Проект за откриване на Факултет по 

Фармация към МУ-Плевен докладва проф. д-р Сл. Томов. 

1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „доцент” по научната специалност „Фармакогнозия” към МК – сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива 

процедура за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „доцент” по 

научната специалност „Фармакогнозия” към МК – сектор „Социални и фармацевтични 

грижи” за нуждите на обучението. 

2. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за три академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Фармакогнозия” към МК – сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива три 

щатни длъжности и обявява процедура за конкурс за заемане на три академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Фармакогнозия” към МК – сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

3. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „доцент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми” към МК – 

сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива една 

щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане на една академична длъжност 

„доцент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми” към МК – 

сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

4. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за три академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми” към МК 

– сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива три 

щатни длъжности и обявява процедура за конкурс за заемане на три академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми” 

МК – сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

5. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за две академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Фармацевтична химия” към МК – сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива две 

щатни длъжности и обявява процедура за конкурс за заемане на две академични 

длъжности „асистент” по научната специалност „Фармацевтична химия” към катедра МК 

– сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 



6 

 

6. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „доцент” по научната специалност „Физикохимия и колоидна химия” към катедра 

„Химия, биохимия, физика и биофизика” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива една 

щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане на една академична длъжност 

„доцент” по научната специалност “Физикохимия и колоидна химия” към катедра 

„Химия, биохимия, физика и биофизика” за нуждите на обучението. 

7. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „асистент” по научната специалност „Физикохимия и колоидна химия” към катедра 

„Химия, биохимия, физика и биофизика” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива една 

щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане на една академична длъжност 

„асистент” по научната специалност “Физикохимия и колоидна химия” към катедра 

„Химия, биохимия, физика и биофизика” за нуждите на обучението. 

8. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

длъжност „асистент” по научната специалност „Фармацевтична ботаника” към МК – сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с Проект за откриване на Факултет по Фармация разкрива една 

щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане на една академична длъжност 

„асистент” по научната специалност „Фармацевтична ботаника” към МК – сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението. 

 

 

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

1. Награждаване на дипломантите от випуск 2008-2014 г. на ФМ. 

 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

1. Да бъде удостоен с награда „Златен Хипократ“, посмъртно д-р Върбан Стоянов, за 

постигнати отлични академични резултати. 

2. Да бъдат наградени с плакет „Отличник на Факултета по медицина”, грамота и 

апарат за кръвно налягане със стетоскоп 26 отличници на випуск2008-2014 г. (списъкът се 

прлага отделно). 

3. Да бъдат наградени с чаша, луксозен тефтер с логото на МУ-Плевен и луксозни 

дипломи всички дипломанти от випуск 2014 г. 

 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. д-р Мария Петрова 

Средкова, д.м., ръководител катедра „Микробиология” за срок от една година във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

Гласували: 25. За – 25, против и въздържали се няма. (Прилагат се бюлетините от тайното 

гласуване). 

АС реши: Продължава се трудовият договор на проф. д-р Мария Петрова Средкова, 

д.м., ръководител катедра „Микробиология” във Факултет „Медицина” на МУ-Плевен, 

със срок от една година, считано от 15.02.2015 г., на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Мария Николаева 

Симеонова, д.м., ръководител сектор „Генетика” за срок от една година във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

Гласували: 25. За – 25, против и въздържали се няма. (Прилагат се бюлетините от тайното 

гласуване). 
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АС реши: Продължава се трудовият договор на доц. д-р Мария Николаева 

Симеонова, д.м., ръководител сектор „Генетика” във Факултет „Медицина” на МУ-

Плевен, със срок от една година, считано от 28.01.2015 г., на основание §11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

 

4. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Борислав Цветанов 

Нинов, д.м., ръководител катедра „Хирургически болести” за срок от една година във Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен, на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

Гласували: 25. За – 25, против и въздържали се няма. (Прилагат се бюлетините от тайното 

гласуване). 

АС реши: Продължава се трудовият договор на доц. д-р Борислав Цветанов Нинов, 

д.м., ръководител катедра „Хирургически болести” във Факултет „Медицина” на МУ-

Плевен, със срок от една година, считано от 13.12.2014 г., на основание §11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Медико-санитарна защита„ (03.01.54) за нуждите 

на сектор „Медицина на бедствените ситуации” към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Медико-санитарна 

защита„ (03.01.54) за нуждите на сектор „Медицина на бедствените ситуации” към катедра 

„Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените 

ситуации“. 
 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. Мишел Израел, дм, за срок 

от 1 година считано от 13 декември 2014 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина 

на бедствените ситуации“. 

Гласували: 25. За – 25, против и въздържали се няма. (Прилагат се бюлетините от тайното 

гласуване). 

АС реши: Продължава се трудовият договор на доц. Мишел Израел, дм, за срок от 1 

година считано от 13 декември 2014 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и 

медицина на бедствените ситуации“. 

 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Петко 

Иванов Лисаев, д.м., за срок от 1 година, считано от считано от 02.01.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към сектор „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ 

във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Гласували: 25. За – 25, против и въздържали се няма. (Прилагат се бюлетините от тайното 

гласуване). 

АС реши: Продължава се трудовият договор на доц. д-р Петко Иванов Лисаев, дм, за 

срок от 1 година считано от 02 януари 2015 г. на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към сектор „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ 

във ФОЗ на МУ-Плевен. 
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Факултет „Здравни грижи” – докладва доц. д-р Ал. Вълков. 

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

„Здравни грижи” на 17.12.2014 г. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

1. Утвърждава дата на провеждане на Общо събрание на Факултет „Здравни 

грижи”на МУ-Плевен - 17.12.2014 г. от 13.30 ч. в зала „Амброаз Паре”. 

2. Утвърждава следния дневен ред на Общото събрание: 

2.1. Провеждане на избор за попълване състава на Факултетния съвет с 

представители на хабилитираните лица и студенти. 

2.2. Отчет за преподавателската и творческата дейност във Факултет „Здравни 

грижи” за периода м. декември 2013 г. – м. ноември 2014 г. 

2.3. Текущи въпроси. 

 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи”. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

„Здравни грижи” на МУ-Плевен: 

Академичен състав - 56 души (19 хабилитирани и 37 нехабилитирани лица – 

асистенти и гл. асистенти) – 80%. 

Студенти и докторанти – 12 души – 17,1%. 

Административен персонал – 2 души – 2,9%. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една академична 

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

катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” за нуждите на обучението. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност и обявява процедура за конкурс за заемане 

на една академична длъжност „доцент” по научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” (03.01.02) към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” за 

нуждите на обучението. 

 

2.Предложение за извършване на вътрешна компенсирана промяна на бюджета за 2014 г. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с намалената държавна субсидия за 2014 г. за стипендии за 

студенти и докторанти и превишаване на § 24-00-Приходи и доходи от собственост, да се 

извърши вътрешна компенсаторна промяна както следва: 

Увеличение на § 40-00-Стипендии в размер на 9000 лв. 

Намаление на § 10-00-Издръжка с 9000 лв. 

 

3. Утвърждаване на Решение на Студентски съвет за избор на знаменосци и асистентки за 

2014/2015 година – докладва Александър Тодоров. 

Ал. Тодоров представи на членовете на АС новия Председател на СС при МУ-Плевен – 

Илко Илиев, студент по медицина, 4 курс. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава решението на СС за избор на знаменосци и асистентки за 

2014/2015 г. както следва: 

1. Знаменосци: 

Александър Ангелов Тодоров, 6 курс, медицина 

Калоян Иванов Тонев, 6 курс, медицина 

Ивайло Николаев Паков, 6 курс, медицина 
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2. Асистентки: 

Златина Костова Василева, 6 курс, медицина 

София Стефанова Джикова, 6 курс, медицина 

Маргарита Пейкова Тодорова, 6 курс, медицина 

Мария Николаевна Юреско, 6 курс, медицина. 

 

 

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

 

 

02. 12. 2014 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


