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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  

19.12.2016 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. Таня Петкова Иванова по научната специалност „Епидемиология“ 

2. За придобиване на ОНС „Доктор” на: 

2.1. Д-р Манчо Вихров Ковачев по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Предложение за избор на Директор на Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Илия Вълков Вълков, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Данчо Петров Деков, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Съдебна медицина“. 

4. Утвърждаване на актуализиран състав на Комисия по атестиране на научно-

преподавателските кадри. 

5. Утвърждаване на актуализиран състав на борда на редакторите и изпълнителните 

редактори на Journal of Biomedical and Clinical Research. 

6. Отчисляване с право на защита на д-р Илия Илиев Крачунов за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“, считано от 03.12.2016 г. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Белодробни болести“.  

8. Преиздаване на Помагало по химия за кандидат-студенти поради изчепване на 

количествата.  

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Направление „Качество и акредитация“ 

1. Отчет на зам.-ректора по НИД, качество и акредитация за периода м. март – м. декември 

2016 г. 

2. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за периода м. март 

- м.декември 2016 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

 

III. Текущи. 

1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на отчетно-изборно Общо събрание на 

МУ-Плевен.  

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

2. Предложение за кандидатстване на МУ-Плевен с проект на тема: „Моделиране на 

биосъвместим костен присадък чрез 3Д принтиране“ по програмата за научни изследвания и 

иновации на ЕС „Хоризонт 2020“. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от заседание на АС, проведено на 19 декември 2016 година 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

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

По други причини – проф. д-р В. Недкова, доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р Цв. Луканов, 

доц. д-р Р. Комса-Пенкова, Сузана Гафурова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

 

Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 17 гласа за целия състав 

12 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: 

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

1.1. Д-р Таня Петкова Иванова по научната специалност „Епидемиология“. 

 

2. За придобиване на ОНС „Доктор” на: 

2.1. Д-р Манчо Вихров Ковачев по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 
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Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора 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. 

 

9. Предложение за избор на Директор на Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира за Директор на Научноизследователския институт при МУ-Плевен 

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

 

10. Утвърждаване на избор на д-р Илия Вълков Вълков, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се няма (Приложен е протокол от гласуването). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Илия Вълков Вълков, д.м., за заемане на 

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

 

11. Утвърждаване на избор на д-р Данчо Петров Деков, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Съдебна медицина“. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се няма (Приложен е протокол от гласуването). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Данчо Петров Деков, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Съдебна медицина“. 

 

12. Утвърждаване на актуализиран състав на Комисия по атестиране на научно-

преподавателските кадри. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира доц. д-р Стефан Венелинов Трифонов за член на Комисия по 

атестиране на научно-преподавателските кадри на мястото на доц. д-р Емил Балтов. 

 

13. Утвърждаване на актуализиран състав на борда на редакторите и изпълнителните 

редактори на Journal of Biomedical and Clinical Research. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава за член на актуализирания състав на борда на редакторите и 

изпълнителните редактори на Journal of Biomedical and Clinical Research проф. Маргарита 

Александрова, д.б.н., на мястото на проф. Петьо Бочев, д.б. 
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14. Отчисляване с право на защита на д-р Илия Илиев Крачунов за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“, считано от 03.12.2016 г. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Считано от 03.12.2016 г. отчислява с право на защита д-р Илия Илиев 

Крачунов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Белодробни 

болести“. 

 

15. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС „Доктор“ по 

научната специалност „Белодробни болести“ от д-р Илия Илиев Крачунов. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

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

научната степен „Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“ от д-р Илия 

Илиев Крачунов: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. 

2. Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Пламен Павлов, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Доц. д-р Владимир Ходжев, д.м., МУ-Пловдив. 

2.  Доц. д-р Диана Петкова, д.м., МУ-Варна. 

3.  Доц. д-р Ваня Юрукова, д.м., МУ-София. 

Резервен член: Проф. д-р Маринов, д.м.н., МУ-Пловдив. 

 

16. Преиздаване на Помагало по химия за кандидат-студенти поради изчепване на 

количествата.  

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Поради изчепване на количествата, да се преиздаде Помагало по химия за 

кандидат-студенти. 

 

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

3. Отчет на зам.-ректора по НИД, качество и акредитация за периода м. март – м. декември 

2016 г. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета на зам.-ректора по НИД, качество и акредитация за периода 

м. март – м. декември 2016 г. 
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4. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за периода м. 

март - м.декември 2016 г. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-

Плевен за периода м. март - м.декември 2016 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Текущи - докл. проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

3. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на отчетно-изборно Общо събрание на 

МУ-Плевен.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава датата 16 март 2017 г. за провеждане на отчетно-изборно Общо 

събрание на МУ-Плевен, при следния ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 

 

1. Избор на Председател и Заместник-Председател на Общото събрание на Медицински 

университет – Плевен. 

 

2. Приемане на Отчетен доклад за дейността на Ръководството на Медицински университет - 

Плевен и Отчет за работата на Контролния съвет за периода 07.02.2013 г. – 07.02.2017 г. 

 

3. Представяне и обсъждане на мандатните програми на кандидатите за Ректор на 

Медицински университет – Плевен. 

 

4. Избор на Ректор на Медицински университет – Плевен. 

 

5. Определяне на числеността и избор на членовете на Академичния съвет при Медицински 

университет – Плевен. 

 

6. Определяне на числеността на Контролния съвет и избор на Председател, Заместник-

Председател и членове. 

 

7. Обсъждане и приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на 

Медицински университет – Плевен. 

 

8. Приемане на Мандатната програма на Ректора на Медицински университет - Плевен за 

периода 16.03.2017 г. – 16.03.2021 г. 

 

 

 

1. Предложение за кандидатстване на МУ-Плевен с проект на тема: „Моделиране на 

биосъвместим костен присадък чрез 3Д принтиране“ по програмата за научни изследвания и 

иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ - докл.: проф. д-р С. Поповска, д.м.н. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава предложението за кандидатстване на МУ-Плевен с проект на 

тема: „Моделиране на биосъвместим костен присадък чрез 3Д принтиране“ по програмата 

за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“. 

 

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

 

 

19. 12. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


