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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 онлайн заседание на Академичен съвет  

13.04.2020 г.  

 

 

I. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на проектно предложение на МУ - Плевен на тема: "Проучване 

разпространението и генетичните вариации на коронавирус SARC-CoV-2 при пациенти с 

клинични симптоми и контактни лица".  

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

II. Направление „Качество и акредитация“ 

1. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2019 год. 

2. Приемане на отчетен доклад за резултатите от проведените вътрешни одити през 2019 год. 

в катедри и сектори на МУ – Плевен. 

3. Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 2020 год. 

4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика. 

5. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

6.  Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни 

науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Медицинска биология“. 

7. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

8. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

9. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Паразитология и хелминтология“. 

10. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма „Паразитология и 

хелминтология“ в „Медицинска паразитология и хелминтология“ от професионално направление 

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

11. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

паразитология и хелминтология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

12. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска паразитология и хелминтология“ за периода 2015-2019 г. 

13. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биофизика“ от професионално направление 4.1 Физически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика.  

14. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биофизика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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15. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Микробиология“. 

16. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма „Микробиология“ в 

„Медицинска микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

17. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

18. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска микробиология“ за периода 2015-2019 г. 

19. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление 7.5 Здравни грижи.  

20. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи 

за периода 2016-2019 год. 

21. Утвърждаване на предложение за обучителен капацитет на специалност от регулираните 

професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-Плевен. 

22. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от 

професионално направление 7.5 Здравни грижи.  

23. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни 

грижи за периода 2016-2019 год. 

24. Утвърждаване на предложение за обучителен капацитет на специалност от регулираните 

професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-

Плевен. 

25. Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура по изготвяне на доклад-

самооценка на Проект за откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на 

лекаря по дентална медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи, ОКС 

„професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, с продължителност три години и 

професионална квалификация „Асистент на лекаря по дентална медицина – дентален хигиенист“ 

в МУ-Плевен. 

26. Утвърждаване състава на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка на Проект за 

откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

III. Направление „Учебна дейност“ 

1. Предложение за провеждане на предварителни онлайн изпити за бакалавърските 

специалности през м. май.  

2. Предложение за отменяне на предвидената Великденска ваканция за периода 14 - 20 април, 

който да бъде учебен.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

IV. Разни. 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №25 

от заседание на АС, проведено на 13 април 2020 година 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

 

Кворум при: 27 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Заседанието на АС, впредвид извънредното положение, обявено от Правителството, се 

проведе on-line. 

 

Предложеният дневен ред беше приет с пълно мнозинство, без против и въздържали се. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се - няма. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност” 

докладва доц. д-р Г. Ставрева, Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на проектно предложение на МУ - Плевен на тема: "Проучване 

разпространението и генетичните вариации на коронавирус SARC-CoV-2 при пациенти с 

клинични симптоми и контактни лица". 

Проф. Томов запозна членовете на АС с процеса на създаване на съответната лаборатория за 

реализиране на проекта и със спонсорите на звеното до сега. Ректорът изказа огромна 

благодарност на организациите и физическите лица, помогнали финансово и логистично тази 

реализация да се случи в най-кратък срок. 

Проф. Ц. Дойчинова, рък. катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и 

тропическа медицина" благодари на ръководството на Висшето училище за изграждането на 

лабораторията. 
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На въпрос на проф. Пенкова за предвиждане на сътрудничество с други университети, проф. 

Томов отговори, че засега ще има колаборация с болници и областни центрове в Централна и 

Северозападна България с цел натрупване на баа-данн. На този етап университетско 

сътрудничество не е обсъждано, но счита, че за в бъдеще могат да се използват базите данни. 

Доц. Ставрева поясни, че всички лаборатории правят биобанки, така че материалите могат да 

се обменят и използват. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Проект на МУ – Плевен на тема: "Проучване 

разпространението и генетичните вариации на коронавирус SARC-CoV-2 при пациенти с 

клинични симптоми и контактни лица". 

 

 

По втора точка от дневния ред - Направление „Качество и акредитация“- 

докладва доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

27. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2019 год. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Отчета за дейността по качество и акредитация за 2019 год. 

 

28. Приемане на отчетен доклад за резултатите от проведените вътрешни одити през 2019 

год. в катедри и сектори на МУ – Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Отчетния доклад за резултатите от проведените вътрешни одити 

през 2019 год. в катедри и сектори на МУ – Плевен. 

 

29. Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 

2020 год. 

Проф. Томов обърна внимание за актуализиране на графика, ако има дати за одити в 

епидемичната обстановка. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема График за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 

2020 год. 

 

30. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

 

31. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Медицинска 

биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

32. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Медицинска биология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Медицинска биология“. 

 

33. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Медицинска биология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

 

34. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Медицинска биология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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35. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Паразитология и хелминтология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия 

по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Паразитология и хелминтология“. 

 

36. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма „Паразитология и 

хелминтология“ в „Медицинска паразитология и хелминтология“ от професионално направление 

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

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Променя наименованието на докторска програма „Паразитология и 

хелминтология“ в „Медицинска паразитология и хелминтология“ от професионално 

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

 

37. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска паразитология и хелминтология“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска паразитология и хелминтология“ от професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

38. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска паразитология и хелминтология“ за периода 2015-2019 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Медицинска паразитология и хелминтология“ за периода 2015-2019 г. 

 

39. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биофизика“ от професионално направление 4.1 Физически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Медицинска биофизика“ от професионално направление 4.1 Физически науки, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

40. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска биофизика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Медицинска биофизика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

41. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Микробиология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия 

по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ)  на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Микробиология“. 

 

42. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма „Микробиология“ в 

„Медицинска микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Променя наименованието на докторска програма „Микробиология“ в 

„Медицинска микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

  

43. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска микробиология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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44. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска микробиология“ за периода 2015-2019 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Медицинска микробиология“ за периода 2015-2019 г. 

 

45. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление 7.5 Здравни грижи. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Рентгенов 

лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи. 

 

46. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи 

за периода 2016-2019 год. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

от регулираните професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 

Здравни грижи за периода 2016-2019 год. 

 

47. Утвърждаване на предложение за обучителен капацитет на специалност от регулираните 

професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава обучителен капацитет на специалност от регулираните 

професии „Рентгенов лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-

Плевен 60 студента, съответно 3 години по 20 студента. 

 

48. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“ от 

професионално направление 7.5 Здравни грижи. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната Програмна акредитация на специалност от регулираните професии 

„Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи. 
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49. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни 

грижи за периода 2016-2019 год. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

от регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 

Здравни грижи за периода 2016-2019 год. 

 

50. Утвърждаване на предложение за обучителен капацитет на специалност от регулираните 

професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-

Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложение за обучителен капацитет на специалност от 

регулираните професии „Медицински лаборант“ от професионално направление 7.5 

Здравни грижи в МУ-Плевен 90 студента, съответно 3 години по 30 студента. 

 

51. Утвърждаване на предложение за разкриване на процедура по изготвяне на доклад-

самооценка на Проект за откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на 

лекаря по дентална медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи, ОКС 

„професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, с продължителност три години и 

професионална квалификация „Асистент на лекаря по дентална медицина – дентален хигиенист“ 

в МУ-Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура по изготвяне на доклад-самооценка на Проект за 

откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи, ОКС „професионален 

бакалавър“, редовна форма на обучение, с продължителност три години и професионална 

квалификация „Асистент на лекаря по дентална медицина – дентален хигиенист“ в МУ-

Плевен. 

 

52. Утвърждаване състава на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка на Проект за 

откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка 

на Проект за откриване на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря 

по дентална медицина“ от професионално направление 7.5 Здравни грижи в МУ-Плевен: 

Доц. Искра Петкова, д.п., Председател 

Д-р Ваня Бенкова – нач. Направление АСД и УД, член 

Виолета Димитрова – ЕОК в СК, член 

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление „Учебна дейност“ – докл. проф. М. 

Александрова, Зам. ректор. 

3. Предложение за провеждане на предварителни онлайн изпити за бакалавърските 

специалности през м. май.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да бъдат проведени предварителни онлайн изпити за бакалавърските 

специалности на 9 май и 16 май 2020 г. Продължителността на изпита да е 60 минути. 

 

4. Предложение за отменяне на предвидената Великденска ваканция за периода 14 - 20 

април, който да бъде учебен.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Прдвид въведеното в страната извънредно положение, по повод 

пандемията от Covid-19, и необходимостта от компенсиране на учебен материал в 

условията на провеждащото се дистанционно обучение, дните, предвидени за 

Вликденска ваканция, да бъдат учебни. Решението се отнася съответно за 14 април, 

вторник, 15 април, сряда и 16 април, четвъртък. 

 

 

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

 

13. 04. 2020 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

 

 


