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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  

05.03.2019 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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

2.1. Петя Иванова Дилова по научната специалност „Управление на здравните грижи“ 

2.2. Д-р Иван Динев Иванов по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

 

II. 1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване на 

Факултетен съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 16.01.2019 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към бюджета на МУ-Плевен за 

2019 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. 1. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание на 

МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

2. Утвърждаване на представители на студентите за членове на Общото събрание от квотата на 

студенти и докторанти. 

3. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

4. . Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общото събрание на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на АД „Доктор“ по специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ на д-р Петко Христов Стефановски.  

2. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на АД „Доктор“ по специалност 

„Кардиология“ на д-р Йоана Младенова Тодорова.  

3. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на АД „Доктор“ по специалност „Обща 

хирургия“ на д-р Цветомир Мирославов Иванов. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на АД „Доктор“ по специалност „Обща 

хирургия“ на д-р Паулина Трифонова Владова. 

5. Изменение и допълнение на приложенията  към ПРАС на МУ - Плевен                     

(29.10.2018, Протокол №14) в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2019 

Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В Р БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.) 

6. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност през 2019 година. 

7. Приемане на актуализирани възнаграждения на членовете на научни журита за присъждане 

на научни степени и заемане на академични длъжности. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за промяна в Правилника за организацията на учебния процес в МУ - Плевен.  
Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

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

предходната програмна акредитация на специалност „Медицина“ и САНК. 

2. Утвърждаване на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност „Медицина“.                               

 Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 
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Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за подновяване на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на преподавателска дейност в 

сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“. 

2. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по Паразитология към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология 

и тропическа медицина“. 

3. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по Управление на здравните грижи за нуждите на специалност „Управление на 

здравните грижи“ към катедра „Общественоздравни науки“. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по "Рентгенология" за 

нуждите на клиника по образна диагностика към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Старши преподавател по практика" и 

обявяване на конкурс в катедра "Сестрински терапевтични грижи". 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 

Медицински колеж 

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

колеж – 28 март 2019 година. 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките от предходна 

програмна акредитация на специалност «Рентгенов лаборант» от професионално направление 

«Здравни грижи» на ОКС «професионален бакалавър». 

   Докл. Доц. д-р Евг. Бързашка 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №17 

от заседание на АС, проведено на 5 март 2019 г. 

 

Присъстват:   25 члена на АС 

Отсъстват:   15 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Аспарухов, проф. д-р Недкова, проф. д-р Делийски. 

По други причини – проф. А. Стоянова, проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господонов, доц. д-р 

И. Лалев, доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р И. Ангелов, д-р Ивайло Пресолски, д-р З. Горчева, Мария 

Георгиева, Иванела Димитрова, Радостин Димитров и Ралица Петрова - студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 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 дневния ред. Предложеният дневен ред 

беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. 

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

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: доц. д-р А. 

Русева и членове: д-р Николай Статев и Константина Каракадиева. 

 

 

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: 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 
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Петя Иванова Дилова по научната специалност „Управление на здравните грижи“. 

Докладва доц. д-р Г. Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

на Факултетен съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 16.01.2019 г.  

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на Факултетен съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 

16.01.2019 г. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към бюджета на МУ-

Плевен за 2019 г. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно относно обяснителната 

записка към бюджета на МУ-Плевен за 2019 г. 

 

 

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

1. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание 

на МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

Проф. Томов обясни на членовете на АС, че членове на ОС са всички хабилитирани лица 

(70% от състава), 25 нехабилитирани (12%), 30 студенти и докторанти (15%) и 5 представители на 

администрацията (3%). Необходимо е от предложените от катедрите нехабилитирани 

преподаватели да се изберат от АС чрез тайно гласуване 3ма представители. Студентите и 

докторантите са избрали своите делегати на ОС. 

Председателят на Комисията по избора доц. Русева разясни начина на тайно гласуване с 

предоставените бюлетини. 

При първо гласуване никой от предложените кандидати на получи 50%+1 от гласовете.  

Единодушно членовете на АС решиха в листата за второ тайно гласуване на бъдат включени 

първите 6 от получилите най-много гласове. 

АС реши: Чрез тайно гласуване избира следните нехабилитирани преподаватели  за 

членове на Общото събрание на МУ-Плевен от квота „Нехабилитирани преподаватели”: 

Ас. д-р Венцислав Цветанов Грозев 
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Ас. д-р Татяна Маринова Бетова-Трифонова 

АС. д-р Петко Христов Стефановски 

(Бюлетините от първото и второто тайно гласуване са приложени отделно). 

 

2. Утвърждаване на представители на студентите за членове на Общото събрание от 

квотата на студенти и докторанти. 

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

АС реши: Утвърждава избраните от студентите представители за членове на Общото 

събрание от квотата на студенти и докторанти. 

 

3. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава новопопълнения списъчен състав на Общото събрание на МУ-

Плевен. 

 

4. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общото събрание на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава 3 април, сряда, 10.00 ч., зала „Магнум” за място и дата на 

провеждане на Общото събрание на МУ-Плевен. Утвърждава следния Дневен ред: 

1. Отчетен доклад за дейността на Ръководството на МУ-Плевен. 

2. Отчетен доклад за работата на Контролния съвет за периода 2018-2019 г. 

3. Провеждане на избор за попълване на състава на Контролния съвет на МУ-Плевен. 

4. Разни. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска 

дейност” – докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на ОНС „Доктор“ по специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ на д-р Петко Христов Стефановски. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ от д-р Петко 

Христов Стефановски: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н. 

2. Доц. д-р Славейко Христов Богданов, д.м. 
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Резервен член: Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, д.м., Рък. Кат. “Анестезиология и реанимация”, МУ-

София 

2. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, д.м., Нач. II НАИЛ към КАИЛ на УМБАЛ 

„Александровска” - София 

3. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, д.м., Хоноруван лектор към кат. “Анестезиология и 

реанимация” към МУ – София. 

Резервен член: Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м., Нач. КАИЛ към МБАЛ ББ “Св. 

София”. 

 

9. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на ОНС „Доктор“ по специалност 

„Кардиология“ на д-р Йоана Младенова Тодорова. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Кардиология“ от д-р Йоана Младенова Тодорова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежанка Тишева, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надя Станчева, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Асен Гудев, д.м., УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, София 

2. Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м.н, УМБАЛ “Св. Анна” - София 

3.Доц. д-р Иван Груев, д.м., МБАЛ “Цар Борис III” – София. 

Резервен член: Доц. д-р Мария Токмакова, д.м., МУ-Пловдив. 

 

10. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на ОНС „Доктор“ по специалност 

„Обща хирургия“ на д-р Цветомир Мирославов Иванов. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“ от д-р Цветомир Мирославов Иванов: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

2. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Добромир Димитров, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 
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1. Проф. д-р Никола Колев, д.м.н., Кат. “Обща и оперативна хирургия” към МУ-Варна. 

2. Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м., Кат. “Хирургия”, МУ-София 

3. Доц. д-р Николай Белев, д.м., Симулационен център към МУ-Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н., МУ-София. 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на ОНС „Доктор“ по специалност 

„Обща хирургия“ на д-р Паулина Трифонова Владова. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“ от д-р Паулина Трифонова Владова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

2. Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н., Нач. Клиника по Чернодробна, жлъчна, панкреатична и 

общахирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница “Токуда” - София 

2. Проф. д-р Соня Сергиева, д.м.н, Началник отделение по нуклеарна медицина към 

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД – София. 

3. Проф. д-р Никола Владов, д.м.н., Началник Клиника по Чернодробно-панкреатична 

хирургия и трансплантология към ВМА-София. 

Резервен член: Проф. д-р Георги Байчев, д.м.н., Клиника по гръдна хирургия, ВМА-София. 

 

12. Изменение и допълние на приложенията към ПРАС на МУ – Плевен (29.10.2018, 

Протокол №14) в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В Р БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.). 

Измененията и допълненията на приложенията към ПРАС на МУ – Плевен бяха представени 

от доц. д-р Ставрева чрез мултимедийна презентация. 

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

АС реши: Приема изменение и допълние на приложенията към ПРАС на МУ – Плевен 

(29.10.2018, Протокол №14) в съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 

2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В Р БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С 



8 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2010 

Г.). 

 

13. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност през 2019 

година. 

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

АС реши: Приема План за развитие на научноизследователската дейност през 2019 

година. 

 

14. Приемане на актуализирани възнаграждения на членовете на научни журита за 

присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности. 

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

АС реши: Актуализира възнагражденията за членове на НЖ за присъждане на научни 

степени и за заемане на академични длъжности, приети на АС №20/30.05.2011 г. както 

следва: 

За ОНС „Доктор” и Доцент – 500 лв. за рецензия и 200 лв. за становище. 

За ОНС „Доктор на мед. науки” и Професор – 700 лв. за рецензия и 300 лв. за 

становище. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” – докладва проф. М. 

Александрова, Зам. Ректор. 

2. Предложение за промяна в Правилника за организацията на учебния процес в МУ - 

Плевен. 

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

АС реши: Приема предложените промени в Правилника за организацията на учебния 

процес в МУ - Плевен. 

 

 

Факултет „Медицина“ – докладва доц. д-р Д. Димитров, д.м., Зам. декан. 

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

от предходната програмна акредитация на специалност „Медицина“ и САНК. 

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

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

НАОА от предходната програмна акредитация на специалност „Медицина“ и САНК. 
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4. Утвърждаване на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 

„Медицина“ 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност 

„Медицина“. 

 

5. Предложение за промяна в учебния план на специалност „Медицина“. 

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

АС реши: Считано от учебната 2019/2020 година, дисциплината „Клинична 

алергология“, която към момента се изучава като избираема дисциплина, да се включи като 

раздел “Клинична алергология“ към учебната дисциплина „ Вътрешни болести“ с 15 

академични часа лекционен курс. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“– докладва проф. д-р. С. Янкуловска, д.м.н., Декан. 

4.  Предложение за подновяване на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на преподавателска дейност в 

сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“. 

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

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на основание параграф 11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ на проф. Николай 

Емилов Попов, д.п.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване 

на преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“ 

(бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

5.  Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по Паразитология към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология 

и тропическа медицина“. 

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

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Асистент” по Паразитология към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

 

6.  Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по Управление на здравните грижи за нуждите на специалност „Управление на 

здравните грижи“ към катедра „Общественоздравни науки“. 
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Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Асистент” по Управление на здравните грижи за нуждите на специалност 

„Управление на здравните грижи“ към катедра „Общественоздравни науки“. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докладва доц. д-р А. Вълков, д.м., Декан. 

1. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по "Рентгенология" за 

нуждите на клиника по образна диагностика към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Асистент" по "Рентгенология" за нуждите 

на клиника по образна диагностика към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" и обявява конкурс 

за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Старши преподавател по практика" 

и обявяване на конкурс в катедра "Сестрински терапевтични грижи". 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Старши преподавател по практика" и 

обявяване на конкурс за заемането й в катедра "Сестрински терапевтични грижи". 

 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 

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

колеж – 28 март 2019 година. 

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

АС реши: Утвърждава дата за провеждане на Общо събрание на Медицински колеж – 

28 март 2019 година и предложения Дневен ред. 

 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките от предходна 

програмна акредитация на специалност «Рентгенов лаборант» от професионално направление 

«Здравни грижи» на ОКС «професионален бакалавър» по процедура на САНК. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките от предходна 

програмна акредитация на специалност «Рентгенов лаборант» от професионално 

направление «Здравни грижи» на ОКС «професионален бакалавър» по процедура на САНК. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

05. 03. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС:/П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


