
1 

 

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  

06.12.2017 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. Доц. Пламен Маринов Гацов по научната специалност „Кардиология“. 

1.2. Призната диплома на проф. Адриана Иванова Бочева по научната специалност 

„Патофизиология“. 

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

2.1. Д-р Кирил Георгиев Киров по научната специалност „Онкология“. 

2.2. Д-р Васил Атанасов Гегусков по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“. 

2.3. Д-р Николай Кирилов Българанов по научната специалност „Педиатрия“. 

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

3.1. Д-р Стефан Иванов Мирчев по научната специалност „Оториноларингология“. 

 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2017 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Милка Пенчева Михайлова за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Биохимия“. 

2. Приемане на поставени оценки на научноизследователски проекти, финансирани през 2016 

г. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

1. Актуализиране на Правилника за прием на студенти за учебната 2018-2019 година.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

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

Нервни болести и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на 2 вакантни щ. дл. „асистент” за 

нуждите на обучението по Спешна медицина. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Приемане на Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет 

на НАОА по проект за откриване на специалност от регулираните професии „Фармация“ на ОКС 

„Магистър“. 

2. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 
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1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за 

нуждите на англоезичното и българоезичното преподаване по социална медицина в катедра 

„Общественоздравни науки“. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на нова структура на Медицински колеж: 

-  Катедра „Медико-диагностични дейности“ с три сектора – сектор „Медицински лаборант“, 

сектор „Рентгенов лаборант“ и сектор „Медицинска козметика“; 

- Катедра „Социални и фармацевтични дейности“ с два сектора – сектор „Социални 

дейности“ и сектор „Помощник фармацевт“ 

2. Разкриване на 1 щатна академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Право“ 

към катедра „Социални и фармацевтични дейности“, сектор „Социални дейности“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

3. Утвърждаване на Доклад за изпълнение препоръките, направени от Акредитационния 

съвет на НАОА във връзка с програмна акредитация на специалност от регулираните професии 

„Помощник фармацевт“. 

Докл.: Доц. Е. Бързашка 

V. Текущи. 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „доцент” по научната специалност „Очни 

болести“ за нуждите на сектор „Очни болести“ в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ 

към Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

2.Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „професор” по научната специалност „Нуклеарна 

медицина“ към Научноизследователски институт и обявяване на конкурс за заемането й.    

3. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „главен асистент” по научната специалност 

„Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

4.  Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

5. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Гастроентерология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

6.  Предложение за разкриване на 5 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Акушерство 

и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Факултет „Медицина“ и 

обявяване на конкурси за заемането им. 

7. Предложение за разкриване на 3 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Обща 

хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ към Факултет „Медицина“ и обявяване 

на конкурси за заемането им. 

8. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Патологоанатомия“ към Факултет „Медицина“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

9. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Анестезиология и реанимация“ за нуждите на катедра „Анестезиология и реанимация“ към 

Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

10. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Клинична 

лаборатория“ за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология“ към Факултет „Здравни грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

11. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Урология“ за 

нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ и обявяване 

на конкурс за заемането й. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от заседание на АС, проведено на 06 декември 2017 г. 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Савелина Поповска, доц. д-р Ивелин Ангелов. 

По други причини –проф. д-р Димитър Господинов, доц. д-р Цветан Луканов, доц. д-р Илия 

Вълков, д-р Лъчезар Танчев, д-р Полина Василева и Ралица Петрова-студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

     18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

     13 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”. 

 

 

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” на: 

1.1. Доц. Пламен Маринов Гацов по научната специалност „Кардиология“. 

 

1.2. Призната диплома на проф. Адриана Иванова Бочева по научната специалност 

„Патофизиология“. 

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

2.1. Д-р Кирил Георгиев Киров по научната специалност „Онкология“. 

2.3. Д-р Николай Кирилов Българанов по научната специалност „Педиатрия“. 

2.3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 
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3.1. Д-р Стефан Иванов Мирчев по научната специалност „Оториноларингология“. 

Докладва доц. д-р Г.Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред – докладва г-н И. Потурлиев. 

2.1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2017 г. 

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

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

30.09.2017 г. 

 

 

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

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

3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Милка Пенчева Михайлова за придобиване 

на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Биохимия“. 

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

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

„Доктор“ по научната специалност „Биохимия“ от д-р Милка Пенчева Михайлова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.Доц. Регина Комса-Пенкова, д.м.н. 

2.Доц. д-р Петър Димитров Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. Диана Иванова, д.м.н., ФФ, МУ-Варна 

2.Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б., МФ, Тр.У, Ст. Загора 

3.Доц. Милка Аспарухова-Нашар, д.ф., ФФ, МУ-Варна 

Резервен член: Доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска, д.м., МУ-Пловдив 

 

4. Приемане на поставени оценки на научноизследователските проекти, финансирани през 

2016 г. 

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

АС реши: Приема следните оценки на научноизследователските проекти: Отлична – 1 

проект, много добра – 4 проекта, задоволителна – 8 проекта, незадоволителна – 5 проекта. 
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По четвърта точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност” - докладва проф. 

Маргарита Александрова., д.ф.н., Зам. ректор. 

2. Актуализиране на Правилника за прием на студенти за учебната 2018-2019 година. 

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

АС реши: Приема актуализирания Правилник за прием на студенти за учебната 2018-

2019 година. 

 

 

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н., Декан. 

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

Нервни болести и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Професор” за нуждите на 

обучението по Нервни болести и обявява конкурс за заемането й. 

 

13.  Предложение за обявяване на конкурс за заемането на 2 вакантни щ. дл. „Асистент” 

към кат. „Анестезиология и реанимация” за нуждите на обучението по Спешна медицина. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемането на две вакантни щатни длъжности 

„Асистент” към кат. „Анестезиология и реанимация” за нуждите на обучението по Спешна 

медицина. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва проф. Т. Веков, д.м.н, Декан. 

1. Приемане на Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния 

съвет на НАОА по проект за откриване на специалност от регулираните професии „Фармация” на 

ОКС „Магистър”. 

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

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет на НАОА по проект за откриване на специалност от регулираните 

професии „Фармация” на ОКС „Магистър”. 

 

2. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Фармация” на ОКС „Магистър”. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Фармация” на ОКС „Магистър”. 

 

 

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

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за 

нуждите на англоезичното и българоезичното преподаване по социална медицина в катедра 

„Общественоздравни науки“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по 

научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ за нуждите на англоезичното и българоезичното преподаване по социална 

медицина в катедра „Общественоздравни науки“. 

 

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

4. Утвърждаване на нова структура на Медицински колеж: 

- Катедра „Медико-диагностични дейности“ с три сектора – сектор „Медицински лаборант“, 

сектор „Рентгенов лаборант“ и сектор „Медицинска козметика“; 

- Катедра „Социални и фармацевтични дейности“ с два сектора – сектор „Социални 

дейности“ и сектор „Помощник фармацевт“ 

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

АС реши: Утвърждава следната нова структура на Медицински колеж: 

1. Катедра „Медико-диагностични дейности“ с три сектора – сектор „Медицински 

лаборант“, сектор „Рентгенов лаборант“ и сектор „Медицинска козметика“ и 

2. Катедра „Социални и фармацевтични дейности“ с два сектора – сектор „Социални 

дейности“ и сектор „Помощник фармацевт“. 

 

5. Разкриване на 1 щатна академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Право“ 

към катедра „Социални и фармацевтични дейности“, сектор „Социални дейности“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

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

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

специалност „Право“ към катедра „Социални и фармацевтични дейности“, сектор 

„Социални дейности“ и обявява конкурс за заемането й. 
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6. Приемане на Доклад-самооценка за Следакредитационно наблюдение и контрол на 

специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за Следакредитационно наблюдение и 

контрол на специалност от регулираните професии „Помощник фармацевт“. 

 

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

Проф. Томов обясни, че голяма част от обявяващите се конкурси са необходими във връзка с 

нуждата от разширяване базата за обучение на студентите в МУ-Плевен, в това число и 

увеличаващия се брой чуждестранни студенти. Възможности дава решенето на МС на Република 

България от 6.10.2017 г. за обявяване на МБАЛ „Св. Марина”-Плевен” ООД заУниверситетска 

болница. Той отговори и на въпроса на доц. д-р П. Тончев, че основният трудов договор на 

избраните преподаватели ще бъде в Болница „Св. Марина”. 

 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „доцент” по научната специалност „Очни 

болести“ за нуждите на сектор „Очни болести“ в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ 

към Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

специалност „Очни болести“ за нуждите на сектор „Очни болести“ в катедра „Очни 

болести, УНГ болести и ЛЧХ“ към Факултет „Медицина“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „професор” по научната специалност 

„Нуклеарна медицина“ към Научноизследователски институт и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Професор” по научната 

специалност „Нуклеарна медицина“ към Научноизследователски институт и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

14.  Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „главен асистент” по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ 

към Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент” по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и 

гинекология“ към Факултет „Медицина“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

15.  Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ 

към Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

16.  Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Гастроентерология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Гастроентерология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“ към Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

17.  Предложение за разкриване на 5 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Факултет 

„Медицина“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива пет щатни академични длъжности „Асистент” по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерство и 

гинекология“ към Факултет „Медицина“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

18.  Предложение за разкриване на 3 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Обща 

хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ към Факултет „Медицина“ и обявяване 

на конкурси за заемането им 

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

АС реши: Разкрива три щатни академични длъжности „Асистент” по научната 

специалност „Обща хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ към 

Факултет „Медицина“ и обявява конкурси за заемането им. 
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19.  Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Патологоанатомия“ към Факултет „Медицина“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Патологоанатомия“ към 

Факултет „Медицина“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

20.  Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност 

„Анестезиология и реанимация“ за нуждите на катедра „Анестезиология и реанимация“ към 

Факултет „Медицина“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Анестезиология и реанимация“ за нуждите на катедра „Анестезиология и 

реанимация“ към Факултет „Медицина“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

21. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Клинична 

лаборатория“ за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология“ към Факултет „Здравни грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, 

клинична имунология и алергология“ към Факултет „Здравни грижи“ и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

22. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по научната специалност „Урология“ 

за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент” по научната 

специалност „Урология“ за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към 

Факултет „Здравни грижи“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 
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06. 12. 2017 г.      Председател на АС:  /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС:  /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


