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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  

26.03.2018 г. 

 

 

І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 

I. За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

a. Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

b. Проф. Даниела Петрова Георгиева-Клисарова по научната специалност „Екология и 

опазване на екосистемите“ след признаване на дипломата  

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

2.1. Д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска по научната специалност „Фармакология“ 

2.2. Доц. Радка Томова Георгиева-Николова по научната специалност „Аналитична химия“ 

след признаване на дипломата 

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

3.1. Д-р Иво Петров Живков по научната специалност „Обща хирургия“ 

3.2. Д-р Милка Пенчева Михайлова по научната специалност „Биохимия“ 

4. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ на: 

4.1. Д-р Анна Богомилова Гаврилова по научната специалност „Ботаника“ 

 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2017 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

III. 1. Становище на Контролния съвет относно Обяснителна записка към бюджета на  МУ-

Плевен за 2018 година.  

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на избора за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация” с представители на хабилитираните лица. 

Докл.: доц. д-р Цв. Валентинова 

 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, д.б.н. за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Славейко Христов Богданов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

3. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Класически 

езици“ на доц. Пепа Петрова Лунгарова. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Андрей Прокопиев Андреев за заемане 

на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Съдова хирургия“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Наталия Петева Чилингирова за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на Станислав Бориславов Цанков за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Технология на 

лекарствените форми“. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на Татяна Върбанова Пешкова за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физикохимия“. 
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8. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Любомир Илков Цанков за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Рентгенология“. 

9. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Вероника Христова Гинчева-Манчева за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Дерматология и венерология“. 

10. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Десислава Любомирова Павлова за 

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

11. Актуализиране на решение във връзка с Наредба за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа 

дейност (възнаграждения за публикации в Web of Science/Scopus).  

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

V. 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 и редовните докторанти 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 

 

VI. Направление “Качество и акредитация”: 

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

предходната Програмна акредитация на докторска програма „Ортопедия и травматология“ от 

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

спорт. 

2.       Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Ортопедия и травматология“. 

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

предходната Програмна акредитация на докторска програма „Патологоанатомия и 

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

Здравеопазване и спорт. 

4.       Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Патологоанатомия и цитопатология“. 

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма "Хигиена 

(вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)" от професионално направление 

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

 Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

VII. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на допълнения към Правилника за организация на учебния процес в МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за утвърждаване на дата и структурен състав за провеждане на Общо събрание на 

Факултет „Медицина“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на преподаването по „Анестезиология и реаниматология“ към УМБАЛ 

„Света Марина“ - Плевен. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две вакантни академични длъжности 

„асистент“ за нуждите на преподаването по „Медицинска радиология“ към Център по нуклеарна 

медицина. 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на преподаването по „Неонатология“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

– Плевен. 
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5. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ за нуждите на 

обучението по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявяване на конкурс за заемането й 

към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

6. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент“ за 

нуждите на обучението по „Биология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

7. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент“ за 

нуждите на обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурс за заемането й към 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен . 

8. Предложение за разкриване на четири академични длъжности „асистент“ за нуждите на 

обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за заемането им към УМБАЛ „Д-

р Георги Странски“ – Плевен.  

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в сектор 

„Социална фармация“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ по научната 

специалност „Биотехнологии“ в катедра „Физика и биофизика, предклинични и клинични науки“ 

и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент” по 

научната специалност „Професионални заболявания“ за нуждите на катедра „Хигиена, 

медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент” по 

научната специалност „Философия“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

 

Медицински колеж 

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

колеж.  

2. Приемане на решение за стартиране на процедура за програмна акредитация на 

професионално направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“ и избор 

на комисия по самооценяване. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

 

VIII. Текущи. 

1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „професор” по научната 

специалност „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на сектор „Биология“ и обявяване 

на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Български съвет 

по ресусцитация“. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседание на АС, проведено на 26 март 2018 г. 

 

Присъстват:   33 члена на АС 

Отсъстват:   7 члена на АС 

По уважителни причини – д-р Лъчезар Танчев. 

По други причини –проф. Тони Веков, доц. д-р Цветан Луканов, доц. д-р Пенчо Тончев, д-р 

Полина Василева - докторант, Мария Георгиева - студент и Ралица Петрова-студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   27 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”. 

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

Гласували 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: проф. д-р Ц. 

Дойчинова и членове: д-р Н. Статев и Радостин Димитров – студент. 

 

 

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: 

III. За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

1.1. Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“ 

1.2. Проф. Даниела Петрова Георгиева-Клисарова по научната специалност „Екология и 

опазване на екосистемите“ след признаване на дипломата 
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IV. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска по научната специалност „Фармакология“ 

2.2. Доц. Радка Томова Георгиева-Николова по научната специалност „Аналитична 

химия“ след признаване на дипломата 

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

3.1. Д-р Иво Петров Живков по научната специалност „Обща хирургия“ 

3.2. Д-р Милка Пенчева Михайлова по научната специалност „Биохимия“ 

III. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ на: 

3.1. Д-р Анна Богомилова Гаврилова по научната специалност „Ботаника“ 

 

Докладва доц. д-р Г.Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.12.2017 г. докладва г-н И. Поторлиев. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

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

31.12.2017 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред - докл.: доц. д-р Цв. Валентинова, предс. на Контролния 

съвет при МУ-Плевен. 

1. Становище на Контролния съвет относно Обяснителна записка към бюджета на  МУ-

Плевен за 2018 година. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

Обяснителната записка към бюджета на МУ-Плевен за 2018 година. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на избора за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация” с представители на хабилитираните лица. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

законосъобразността на избора за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет 

„Фармация” с представители на хабилитираните лица. 

 



6 

 

 

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

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

12.  Утвърждаване на избор на доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, д.б.н., за 

заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, д.б.н., за 

заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“. 

 

13. Утвърждаване на избор на д-р Славейко Христов Богданов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Славейко Христов Богданов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

 

14. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Класически езици“ на доц. Пепа Петрова Лунгарова. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Признава академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Класически езици“ на доц. Пепа Петрова Лунгарова, д. 

 

15. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Андрей Прокопиев Андреев за 

заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Съдова хирургия“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Съдова хирургия“.от доц. Андрей 

Прокопиев Андреев, д.м.н.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Стойков Живков, д.м.н. 

2. Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. 

3. Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м., Национален кардиологичен център-София 

2. Проф. д-Кузман Гиров, д.м., ВМА 

3. Проф. Д-р Васил Анастасов, д.м.н., пенсионер, гр. Пловдив 

4. Проф. Д-р Веселин Петров, д.м., УМБАЛ “Света Марина”-Варна 

Резервен член: Д-р Драго Желев, УМБАЛ-Стара Загора 

 

16. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Наталия Петева Чилингирова за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“от д-р Наталия Петева 

Чилингирова, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. 

2. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 

3.Доц. д-р Кирил Георгиев Киров, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – МУ-Варна. 

2. Проф. д-р Коста Василев Костов, д.м., ВМА-София 

3. Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, д.м., УСБАЛО-София. 

4. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, д.м., УСБАЛО-София. 

Резервен член: Доц. д-р Ганчо Точев Ганчев, д.м., УСБАЛО-София. 

 

17. Утвърждаване на състав на научно жури на Станислав Бориславов Цанков за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Технология на 

лекарствените форми“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Технология на 

лекарствените форми“ от Станислав Бориславов Цанков д.ф.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Евгений Христов Минков, д.ф.н. 

2. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

3. Проф. Стефан Димитров Николов. д.ф.н. 
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Резервен член: Доц. Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Красимира Павлова-Йончева,д.ф., ФФ на МУ-София 

2. Доц. Христо Цачев Цачев, д.ф – Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Климент 

Охридски” - София 

Резервен член: Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, д.ф. – ФФ на МУ Ппловдив. 

 

18. Утвърждаване на състав на научно жури на Татяна Върбанова Пешкова за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физикохимия“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физикохимия“ от Татяна 

Върбанова Пешкова, д.х.:  

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Ангелина Милчева Стоянова, д.х. 

2. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.м.н. 

3. Доц. Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х. 

Резервен член: Проф. Стефан Емилов Бояджиев. д.х.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. Константин Тодоров Балашев, д.н., СУ “Кл. Охридски”, София 

2. Проф. Румен Цветанов Цеков, СУ “Кл. Охридски”, София 

Резервен член: Проф. д-р Стоян Иванов Гуцов, СУ “Кл. Охридски”, София 

 

19. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Любомир Илков Цанков за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Рентгенология“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Рентгенология“ от д-р Любомир 

Илков Цанков, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. 

2 Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 

3.Доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Фредерик Григоров, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Васил Хаджидеков, д.м. 
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2. Проф. д-р Милан Тотев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Лъчезар Петров, д.м. 

 

20. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Вероника Христова Гинчева-

Манчева за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Дерматология и 

венерология“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури на д-р Вероника Христова 

Гинчева-Манчева за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Дерматология и венерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н. 

2.Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Ваня Цветкова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежина Василева, д.м., МУ-София 

2. Доц. д-р Гриша Матеев, д.м., МУ-София 

3. Доц. д-р Даниела Грозева, д.м., РУ “Ангел Кънчев”-Русе 

Резервен член: Доц. д-р Илко Бакърджиев, д.м., МУ-Варна 

 

21. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Десислава Любомирова Павлова за 

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

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури на д-р Десислава Любомирова 

Павлова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Гастроентерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.,Клиника по гастроентерология, МБАЛ 

“Св. Иван Рилски”-София 

2. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, МБАЛ “Св. Иван Рилски”-София 

3. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, МБАЛ “Царица Йоанна”-София 

4 Проф. д-р Людмила Танова Танкова, МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Владимир Николов Антонов, МУ-Пловдив 
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22. Актуализиране на решение във връзка с Наредба за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа 

дейност (възнаграждения за публикации в Web of Science/Scopus). 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Актуализира Решение на АС на МУ-Плевен (протокол №35/28.11.2016 г.) във 

връзка с промени в Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 

присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност 

относно възнаграждения за публикации в Web of Science/Scopus. 

 

 

По пета точка от дневния ред докладва 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. 

При първо гласуване: 

Гласували 32. Действителни бюлетини-30, недействителни-2. Избрани – д-р Зорница 

Веселинова Горчева с 23 гласа и д-р Петранка Георгиева Чумпалова-Тумбева със 17 гласа. С 

решение на АС за второ гласуване са предложени останалите 5 имена по низходящ ред на 

положителните гласове. 

При второ гласуване: 

Гласували 32. Действителни бюлетини-32. Избрани – д-р Десислава Маринова с 24 гласа, д-р 

Анислав Габърски с 22 гласа и д-р Клементина Господинова с 21 гласа. 

АС реши: Да бъдат включени за членове на Общото събрание на МУ-Плевен от 

квотата на нехабилитираните преподаватели: 

1. Д-р Зорница Веселинова Горчева 

2. Д-р Петранка Георгиева Чумпалова-Тумбева 

3. Д-р Десислава Маринова Маринова  

4. Д-р Анислав Венциславов Габърски 

5. Д-р Клементина Димитрова Господинова 

 

2.Утвърждаване на представители на студентите и редовните докторанти за членове на 

Общото събрание от квотата на студенти и докторанти. 

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

АС реши: Да бъдат включени за членове на Общото събрание на МУ-Плевен от 

квотата на студенти и докторанти: 
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ФМ: 

1. Николай Ивайлов Тасков 

2. Ина Георгиева Николова 

3. Анатоли Тонев Цветанов 

4. Теодор Владимиров Цветков 

5. Димитър Красимиров Кирилов 

6. Мариана Емилова Костадинова 

ФФ: 

1.Неляй Нехатова Кутолиева 

2. Симеон Славов Кинтов 

3. Стоян Николов Митов 

 

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

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

АС реши: Утвърждава избрания списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

 

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

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

АС реши: Утвърждава датата 26.04.2018 г. за провеждане на Общо събрание на МУ-

Плевен. Същото ще се състои от 10.00 ч. в зала „Магнум” на Втора кинична база при 

следния Дневен ред: 

1. Отчетен доклад за дейността на Ръководството на МУ-Плевен за 2017-2018 г. 

2. Отчет за работата на Контролния съвет за периода 2017-2018 г. 

3. Актуализиране на състава на Академичния съвет на МУ-Плевен. 

4. Разни. 

 

 

По шеста точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” докл. доц. д-р 

З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

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

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Ортопедия и травматология“ от 

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

спорт. 

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

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

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Ортопедия и 
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травматология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт. 

 

2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Ортопедия и травматология“. 

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

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

програма „Ортопедия и травматология“. 

 

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

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Патологоанатомия и 

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

Здравеопазване и спорт. 

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

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

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Патологоанатомия и цитопатология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Патологоанатомия и цитопатология“. 

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

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

програма „Патологоанатомия и цитопатология“. 

 

5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

"Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)" от професионално 

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

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

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

програма "Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)" от 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт. 
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По седма точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност” - докладва проф. 

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

9. Приемане на допълнения към Правилника за организация на учебния процес в МУ-

Плевен. 

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

АС реши: Приемане на допълненията към Правилника за организация на учебния 

процес в МУ-Плевен (прилагат се отделно). 

 

 

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

1. Предложение за утвърждаване на дата и структурен състав за провеждане на Общо 

събрание на Факултет „Медицина“. 

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

АС реши: Утвърждава датата 3.05.2018 г. от 9.00 ч. за провеждане на Общо събрание на 

Факултет „Медицина“. 

 

10. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност „асистент“ за нуждите на преподаването по „Анестезиология и реаниматология“ към 

УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на преподаването по „Анестезиология и реаниматология“ към 

УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

 

11. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две вакантни академични 

длъжности „асистент“ за нуждите на преподаването по „Медицинска радиология“ към Център по 

нуклеарна медицина. 

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

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

„Асистент“ за нуждите на преподаването по „Медицинска радиология“ към Център по 

нуклеарна медицина. 

 

12. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност „асистент“ за нуждите на преподаването по „Неонатология“ към УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ – Плевен. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на преподаването по „Неонатология“ към УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ – Плевен. 

 

13. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ за 

нуждите на обучението по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявяване на конкурс за 

заемането й към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявява конкурс за заемането й 

към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

 

14. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент“ 

за нуждите на обучението по „Биология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент“ за нуждите на 

обучението по „Биология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

15. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент“ 

за нуждите на обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурс за заемането й към 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент“ за нуждите на 

обучението по „Хирургически болести“ и обявява конкурс за заемането й към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ – Плевен. 

 

16. Предложение за разкриване на четири академични длъжности „асистент“ за 

нуждите на обучението по „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за заемането им към 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

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

АС реши: Разкрива четири академични длъжности „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Хирургически болести“ и обявява конкурси за заемането им към УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м., Зам. декан. 
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3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в сектор 

„Социална фармация“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ 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 „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 

сектор „Социална фармация“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ по научната 

специалност „Биотехнологии“ в катедра „Физика и биофизика, предклинични и клинични науки“ 

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 „Биотехнологии“ в катедра „Физика и биофизика, предклинични и клинични 

науки“ и обявяване конкурс за заемането й. 

 

 

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

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент” по 

научната специалност „Професионални заболявания“ за нуждите на катедра „Хигиена, 

медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

специалност „Професионални заболявания“ за нуждите на катедра „Хигиена, медицинска 

екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент” по 

научната специалност „Философия“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ 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 „Философия“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

 

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

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

колеж. 

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

АС реши: Утвърждава датата 12.04.2018 ч. от 14 ч за провеждане на Общо събрание на 

Медицински колеж. 

 

4. Приемане на решение за стартиране на процедура за програмна акредитация на 

професионално направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“ и избор 

на комисия по самооценяване. 

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

АС реши: Да се стартира процедура за програмна акредитация на професионално 

направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“. Назначава се 

комисия в състав:  

1. Д-р Ваня Русанова Бенкова 

2. Ас. Хрета Георгиева Аспарухова 

3. Мариана Тодорова Блажева 

 

 

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

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „професор” по научната 

специалност „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на сектор „Биология“ 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 „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на сектор „Биология“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Български съвет 

по ресусцитация“. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Дава съгласие за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Български 

съвет по ресусцитация“. 

 

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

 

 

26. 03. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


