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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  

02.07.2018 г. 

 

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

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

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

1.1. Д-р Весела Димчева Томова по научната специалност „Кардиология“ 

1.2. Д-р Десислава Любомирова Павлова по научната специалност „Гастроентерология“ 

 

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

състава на Факултетния съвет на Факултет "Медицина"с представители на хабилитираните лица. 

2. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.03.2018 г. 

 Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Избор на проф. Даниела Петрова Георгиева - Клисарова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“. 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Андрея Прокопиев Андреев, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“. 

3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. за заемане на 

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

4. Утвърждаване на избор на д-р Весела Иванчева Любенова, д.м. за заемане на 

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

5. Утвърждаване на избор на д-р Наталия Петева Чилингирова, д.м. за заемане на 

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

6. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ на доц. Стефка Николова Иванова, д.ф. 

по научната специалност „Технология на лекарствените средства и биофармацията“. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м.н. за 

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

8. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Патофизиология“. 

9. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

10. Утвърждаване на състав на научно жури на Мая Чавдарова Йотова, д. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакогнозия и  фитохимия“. 

11. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Петранка Георгиева Чумпалова – 

Тумбева, д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Психиатрия“. 

12. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща хирургия“. 

13. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Рада Маркова Маркова, д.м. за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“. 
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14. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Николай Христов Кючуков, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Белодробни 

болести“. 

15. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Владислав Росенов Дунев, д.м. за заемане 

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

16. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. за заемане 

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

17. Утвърждаване на състав на научно жури на Лидия Пламенова Петрова - Трифонова, д.б. 

за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Молекулярна 

биология“. 

18. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Тихомир Панков Тотев, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

19. Утвърждаване на състав на научно жури на Атанас Красимиров Анов, д.ф. за заемане на 

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

20. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Полина Георгиева Маринова, д.м. за 

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

21. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ирена Йорданова Стоилова, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Професионални 

заболявания“. 

22. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ния Ангелова Кръстева за придобиване 

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

23. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Петя Петрова Чавеева за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

24. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Стефан Ангелов Бузалов за придобиване 

на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

25. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Маргарита Димитрова Влахова за 

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

26. Допълнение към Издателския план за 2018 г. на МУ-Плевен с монография на д-р 

Валентина Попова - „Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи“. 

27. Отчисляване без право на защита на д-р Камелия Димитрова Кръстева, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Кардиология“. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1.Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна акредитация за 

специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

2.Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация  на специалност от регулираните 

професии „Медицинска сестра“ от професионално направление 7.5 „Здравни грижи“, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

2. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна акредитация 

за специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Акушерка“ от професионално направление 7.5 „Здравни грижи“, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на График на учебните занятия за учебната 2018/2019 г. 

2. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2018/2019 г. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Фармация“ 
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1.Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „асистент“ по научната 

специалност „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ и обявяване на 

конкурси за заемането им. 

1. Предложение за приемане и утвърждаване на квалификационна характеристика за 

обучение на докторанти по научната специалност „Микробиология“. 

2. Предложение за избор на доц. Марин Маринов като гост-преподавател в сектор „Физика и 

биофизика“ за учебната 2018/2019 година.  

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, 

д.ю.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на преподавателска 

дейност за учебната 2018/2019 година, считано от 08.10.2018 г.   

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за 0,25 една щатна академична длъжност „Асистент“ 

по научната специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Клиника по гинекология 

при УМБАЛ „Св. Марина“- Плевен. 

2. Предложение за утвърждаване на актуализирани учебни планове за специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 2018/2019 година. 

3. Предложение за приемане и утвърждаване на учебна план – програма по специалност 

„Урология“ за образователна и научна степен „Доктор“ в докторска програма „Урология“. 

4. Предложение за утвърждаване на квалификационна характеристика за образователна и 

научна степен „Доктор“ в докторска програма „Урология“. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Помощник фармацевт“. 

2. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на Медицински колеж за учебната 

2018 – 2019 г. 

3. Предложение за разкриване към Медицински колеж на специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС „професионален 

бакалавър“ със срок на обучение 3 години  /шест учебни семестъра/. 

4. Предложение за разкриване на процедура по изготвяне на Проект за разкриване на специалност 

„Социални дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“. 

5. Предложение за утвърждаване на състав на Комисия за изготвяне на проекта за разкриване на 

специалност „Социални дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални 

дейности“. 

4. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Социални дейности в здравеопазването“ от 

професионално направление „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“ със срок на 

обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

5. Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС „професионален 

бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

Докл. Доц. д-р Евг. Бързашка 

Департамент за езиково и специализирано обучение  

1. Предложение за хоноруване на Александър Свиленов Пъшев за нуждите на обучението по 

химия към ДЕСО.  

2. Предложение за хоноруване на следните преподаватели за нуждите на обучението: 

Мая Христова Тодорова –     френски език 

Красимира Михайлова Къндева –    български език 
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Доц. Теодора Димитрова Вълова -    български език 

мл. н.с. Валерий Любенов Русинов, БАН –  латински език 

 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

VI. Текущи. 

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

специалност „Фармакология“ в сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявяване на конкурси за заемането й. 

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

длъжност „преподавател“ по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка“ в сектор „Спорт“ към катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

3. Утвърждаване на методика за определяне на приноса на основните звена за осъществяване 

на обучението по професионални направления за целите на разпределението на получените 

приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението.  

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №11 

от заседание на АС, проведено на 2 юли 2018 г. 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Д. Господинов – в чужбина. 

По други причини –проф. Тони Веков, проф. д-р С. Поповска, проф. д-р М. Средкова, доц. 

д-р Цв. Луканов, д-р Ив. Пресолски, д-р З. Горчева, Мария Георгиева, Ралица Петрова и 

Константина Каракадиева-студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

     18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

     12 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 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

Русева 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: 

1. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 
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1.1. Д-р Весела Димчева Томова по научната специалност „Кардиология“ 

1.2. Д-р Десислава Любомирова Павлова по научната специалност 

„Гастроентерология“ 

Докладва доц. д-р Г. Ставрева. 

Дипломите връчи чл. кор. проф. д-р Г. Горчев, Почетен ректор. 

 

 

По втора точка от дневния ред: 

1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на избора за 

попълване състава на Факултетния съвет на Факултет "Медицина"с представители 

на хабилитираните лица - докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността 

на избора за попълване състава на Факултетния съвет на Факултет "Медицина"с 

представители на хабилитираните лица. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 31.03.2018 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2018 г. 

 

 

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

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

1. Избор на проф. Даниела Петрова Георгиева - Клисарова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на проф. Даниела 

Петрова Георгиева - Клисарова, д.б., за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“ в кат. 
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„Анатомия, цитология, патология и биология” към ФМ при МУ-Плевен (протоколът 

се прилага отделно). 

 

2. Утвърждаване на избор на доц. д-р Андрея Прокопиев Андреев, д.м. за заемане 

на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Сърдечносъдова 

хирургия“. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на доц. д-р Андрея 

Прокопиев Андреев, д.м., за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ в кат. „Хирургически болести” 

към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен (протоколът се прилага отделно). 

 

3. Утвърждаване на избор на доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. за заемане 

на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Неврология“. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на доц. д-р Пламен 

Стоянов Божинов, д.м.н., за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

научната специалност „Неврология“ в катедра „Неврология и неврохирургия” към 

Факултет „Медицина” при МУ-Плевен (протоколът се прилага отделно). 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Весела Иванчева Любенова, д.м. за заемане на 

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

Изказване в подкрепа избора на д-р Иванчева за доцент направи проф. д-р С. Янкуловска, 

д.м.н. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Весела Иванчева 

Любенова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Офталмология“ в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ към 

Факултет „Медицина” при МУ-Плевен (протоколът се прилага отделно). 

 

5. Утвърждаване на избор на д-р Наталия Петева Чилингирова, д.м. за заемане на 

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

Изказване в подкрепа на избора направи доц. д-р Д. Димитров. 
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Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Наталия Петева 

Чилингирова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Онкология“ в Научноизследователския институт при МУ-Плевен 

(протоколът се прилага отделно). 

 

6. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ на доц. Стефка Николова 

Иванова, д.ф. по научната специалност „Технология на лекарствените средства и 

биофармацията“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Признава академичната длъжност „Доцент“ на доц. Стефка Николова 

Иванова, д.ф., по научната специалност „Технология на лекарствените средства и 

биофармация“. 

 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Генетика”. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

длъжност „Професор“ по научната специалност „Генетика” от доц. д-р Катя 

Стефанова Ковачева, д.м.н.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. 

2. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. 

3. Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева, д.м. 

Резервен член: Проф. Регина Комса-Пенкова, д.б.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, д.м., МУ-София 

2. Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м., МУ-Варна 

3. Проф. Алексей Славков Савов, д.б., МУ-София 

4. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, д.м., МУ - София 

Резервен член: Проф. Албена Първанова Тодорова, д.б., МУ - София 
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8. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Анелия Александрова 

Димитрова, д.м. за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Патофизиология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на доц. д-р Анелия 

Александрова Димитрова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

научната специалност „Патофизиология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, д.м. 

2. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. 

3. Доц. д-р Боряна Крумова Русева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. Кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н., Ректор на МУ-Пловдив 

2. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н., МУ-Варна 

3. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м., МУ-Пловдив 

4. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, д.м., Тракийски университет, МФ-Стара 

Загора 

Резервен член: Доц. д-р Кирил Васков Терзийски, д.м., МУ-Пловдив 

 

9. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Пенка Стефанова Костадинова, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Пенка Стефанова 

Костадинова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Алексанрова-Янкуловска, д.м.н. 

2. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

3. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 
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4. Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф. 

Резервен член: Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м., Национален център по обществено здраве и 

анализи-София 

2. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м., Национален център по обществено 

здраве и анализи-София 

3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., София 

Резервен член: Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., Варна 

 

10. Утвърждаване на състав на научно жури на Мая Чавдарова Йотова, д., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Мая Чавдарова 

Йотова, д., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

2. Проф. Стефан Николов, д.ф.н. 

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

4. Доц. д-р Галя Цветанова Маринова, д.м. 

Резервен член: Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Чл. кор. проф. Вася Стефанова Банкова, д.х.н., Институт по органична химия с 

център по фитохимия, БАН-София 

2. Доц. Илия Желев Славов, д.б., Фармацевтичен факултет, МУ-Варна 

3. Доц. Петранка Крумова Здравева, д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София 

Резервен член: Проф. Илко Нниколов Гетов, д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Петранка Георгиева Чумпалова 

– Тумбева, д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Психиатрия“. 
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Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на доц. д-р Петранка 

Георгиева Чумпалова – Тумбева, д.м., за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Психиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. 

2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н., МУ-Варна 

2. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, д.м.н., МУ-Пловдив 

3. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м., МУ-Варна 

4. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, д.м., ВМА-София 

5. Доц. д-р Деян Стоянов Хрусафов, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Антон Славчев Славчев, д.м., МУ-София 

 

12. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Добромир Йорданов Сотиров, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Обща 

хирургия“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Добромир Йорданов 

Сотиров, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Обща хирургия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

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

4. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н., Зам. Председател на БАН-София 

2. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н., Началник Втора клиника по хирургия, 

УМБАЛ “Св. Марина”-Варна 
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3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н, Началник клиника “Чернодробно-

жлъчна, панкреатична и обща хирургия”, МБАЛ “Токуда болница”-София 

Резервен член: Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.н., Рък. Катедра по 

пропедевтика на хирургичните болести при МУ-Пловдив и Началник на Първа клиника по 

хирургия при УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД-Пловдив 

 

13. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Рада Маркова Маркова, д.м. за 

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

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Рада Маркова 

Маркова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Педиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м. 

2. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. 

3. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Николай Кирилов Българанов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Мая Минчева Константинова, д.м.н., Кат. по педиатрия, МУ-София 

2.  Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м., Кат. по педиатрия, МУ-Варна 

3. Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м, Кат. по педиатрия, МУ-Варна 

4. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, д.м., Кат. по педиатрия, МУ-Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м., Кат. по педиатрия, МУ-София 

 

14. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Николай Христов Кючуков, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Белодробни болести“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Николай Христов 

Кючуков, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Белодробни болести“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. 
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2. Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

3. Доц. д-р Павлина Глоговска, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Диана Петкова, д.м.н, МУ-Варна 

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

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

 

15. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Владислав Росенов Дунев, д.м. 

за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Урология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Владислав Росенов 

Дунев, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Урология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м. 

2. Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м. 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н, МУ-София 

2. Проф. д-р Митко Цветков Цветков, д.м.н., МУ-София 

Резервен член: Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, д.м.н.,МВР Болница-София 

 

16. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Нефрология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Бисер Кирилов 

Борисов, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Нефрология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
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1. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. 

2. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

3.Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, д.м.н, МУ-София 

2. Доц. д-р Стефан Георгиев Кривашиев, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, д.м.,МУ-София 

 

17. Утвърждаване на състав на научно жури на Лидия Пламенова Петрова - 

Трифонова, д.б. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Молекулярна биология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на Лидия Пламенова Петрова 

- Трифонова, д.б., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 

научната специалност „Молекулярна биология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Милена Атанасова, д.и. 

2. Проф. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

3. Доц. д-р Румен Русев, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Стефка Методиева Делимитрва, д.б., кат. “Биология” МУ-София 

2. Доц. Ралица Стефанова Живкова, д.б., кат. “Биология” МУ-София 

Резервен член: Доц. Мая Маркова, д.б., кат. “Биология” МУ-София 

 

18. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Тихомир Панков Тотев, д.м. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Акушерство и гинекология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Тихомир Панков 

Тотев, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“: 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. 

3. .Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., МУ-Варна 

2. Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м., МУ-Варна 

Резервен член: Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н., МУ-Варна 

 

19. Утвърждаване на състав на научно жури на Атанас Красимиров Анов, д.ф. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Философия“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на Атанас Красимиров Анов, 

д.ф., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Философия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

2. Проф. Лъчезар Стоянов Андреев, д.ф.н. 

3. .Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Валентина Кънева, д.ф., СУ “Кл. Охридски”-София 

2. Доц. Анна Николова Бешкова, д.ф., СУ “Кл. Охридски”-София 

Резервен член: Доц. Емилия Васил Маринова, д.ф., БАН-София 

 

20. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Полина Георгиева Маринова, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Обща хирургия“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Полина Георгиева 

Маринова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 

научната специалност „Обща хирургия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

3. .Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н., МУ-София 

2. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н., МУ-Варна 

Резервен член: Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.н., МУ-Пловдив 

 

21. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ирена Йорданова Стоилова, д.м. 

за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Професионални заболявания“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Ирена Йорданова 

Стоилова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Професионални заболявания“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. 

2. Доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, д.м. 

3. Доц. д-р Коста Райчев Василев, д.м. 

Резервен член: Доц.д-р Ваня Атанасова Бойчева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева д.м., Кат. “Професиомални болести”, 

ФМ, МУ-София 

2. Проф. д-р Таня Пенева Кунева, д.м., Кат. “Професионални болести”, ФМ, МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Светлан Дермрнджиев, д.м., Секция “Професионални болести и 

токсикология”, МФ, МУ-Пловдив 
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22. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ния Ангелова Кръстева за 

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

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Ния Ангелова 

Кръстева за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Педиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. 

2. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Николай Кирилов Българанов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, д.м., МУ-Пловдив 

2. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, д.м., Кат. по педиатрия, МУ-Пловдив 

3. Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, д.м., СБАЛББ“Св. София”-София 

Резервен член: Доц. д-р Свилен Досев Досев, д.м., УМБАЛ “Канев”-Русе 

 

23. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Петя Петрова Чавеева за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

Изказване в подкрепа кандидатурата на д-р Чавеева за придобиване на ОНС „Доктор“ по 

научната специалност „Акушерство и гинекология“ направи проф. д-р Сл. Томов, д.м.н., 

Ректор. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Петя Петрова Чавеева 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и 

гинекология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н., СБАЛАГ “Майчин дом” 

2. Доц. д-р Стефан Ковачев, д.м.н., ВМА-София 

3. Доц. д-р Петя Маринова Андреева, д.м., САГБАЛ“Д-р Щерев” 

Резервен член: Доц. д-р Таня Тимева, д.м., САГБАЛ“Д-р Щерев” 



18 

 

 

24. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Стефан Ангелов Бузалов за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Стефан Ангелов 

Бузалов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и 

гинекология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., МУ-Варна 

2. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ-Пловдив 

3. Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м., МУ-Варна 

Резервен член: Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н., МУ-Варна 

 

25. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Маргарита Димитрова Влахова 

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

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Маргарита Димитрова 

Влахова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Гастроентерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

2. Доц. д-р Иван Лалев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Константин Чернев, д.м.н., УМБАЛ “Софиямед” 

2. Проф. д-р Симеон Стойнов, д.м.н., МБАЛ “Токуда Болница” 

3. Доц. д-р Владимир Андонов, д.м., УМБАЛ “Каспела”-Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Мария Панчовска, д.м.н., МУ-Пловдив 
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26. Допълнение към Издателския план за 2018 г. на МУ-Плевен с монография на д-р 

Валентина Попова - „Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се включи допълнително в Издателския план на МУ-Плевен за 2018 г. 

монография на д-р Валентина Попова - „Микробиологични аспекти на медицински 

значимите ентерококи“. 

 

27. Отчисляване без право на защита на д-р Камелия Димитрова Кръстева, 

докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Кардиология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отчислява се без право на защита д-р Камелия Димитрова Кръстева, 

докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Кардиология“. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” – 

докладва доц. д-р З. Радионова. 

4.1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 

акредитация за специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките от предходната програмна 

акредитация за специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“. 

 

4.2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление 7.5 „Здравни 

грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление 7.5 

„Здравни грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

4.3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 

акредитация за специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките от предходната програмна 

акредитация за специалност от регулираните професии „Акушерка“. 

 

4.4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация  на специалност от 

регулираните професии „Акушерка“ от професионално направление 7.5 „Здравни грижи“, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Акушерка“ от професионално направление 7.5 „Здравни 

грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

 

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

Александрова. 

3. Приемане на График на учебните занятия за учебната 2018/2019 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема графика на учебните занятия за учебната 2018/2019 г. (Изпитната 

сесия за студентите от 2 и 3 курс на Факултета по фармация да стартира след 16 юни). 

 

4. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2018/2019 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: МУ-Плевен обявява прием платено обучение за учебната 2018/2019 г. за 

всички специалности, съобразен с капацитета по специалности или направления и 

чл.21, ал.2 от ЗВО. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р Павлина Йорданова, д.м., Зам. декан. 

1. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „асистент“ по 

научната специалност „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ 

и обявяване на конкурси за заемането им. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Асистент“ по научната 

специалност „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ и 

обявява конкурси за заемането им. 

 

2. Предложение за приемане и утвърждаване на квалификационна характеристика за 

обучение на докторанти по научната специалност „Микробиология“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и утвърждава квалификационна характеристика за обучение на 

докторанти по научната специалност „Микробиология“. 

 

3. Предложение за избор на доц. Марин Маринов като гост-преподавател в сектор 

„Физика и биофизика“ за учебната 2018/2019 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира доц. Марин Маринов за гост-преподавател в сектор „Физика и 

биофизика“ за учебната 2018/2019 година. 

 

 

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

2.  Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев 

Сивков, д.ю.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност за учебната 2018/2019 година, считано от 08.10.2018 г. 

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

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, доктор на 

юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за 

учебната 2018/2019 г., считано от 08.10.2018 г. (бюлетините от тайното гласуване се 

прилагат отделно). 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докладва доц. д-р Ал.Вълков. 

5. Предложение за обявяване на конкурс за 0,25 една щатна академична длъжност 

„Асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Клиника 

по гинекология при УМБАЛ „Св. Марина“- Плевен. 
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Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за 0,25 една щатна академична длъжност „Асистент“ по 

научната специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Клиника по 

гинекология при УМБАЛ „Св. Марина“- Плевен. 

 

6.  Предложение за утвърждаване на актуализирани учебни планове за 

специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 2018/2019 година. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирани учебни планове за специалностите 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 2018/2019 година. 

 

7.  Предложение за приемане и утвърждаване на учебна план – програма по 

специалност „Урология“ за образователна и научна степен „Доктор“ в докторска програма 

„Урология“. 

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

АС реши: Приема и утвърждава учебна план – програма по специалност „Урология“ 

за образователна и научна степен „Доктор“ в докторска програма „Урология“. 

 

8.  Предложение за утвърждаване на квалификационна характеристика за 

образователна и научна степен „Доктор“ в докторска програма „Урология“. 

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

АС реши: Утвърждава квалификационна характеристика за образователна и научна 

степен „Доктор“ в докторска програма „Урология“. 

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

2. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Помощник 

фармацевт“. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Помощник 

фармацевт“. 

 

3. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на Медицински колеж за 

учебната 2018 – 2019 г. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава списъка на учебно-практическите бази на Медицински колеж 

за учебната 2018 – 2019 г. 

 

4.  Предложение за разкриване към Медицински колеж на специалност „Социални 

дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС 

„професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

Изказвания в подкрепа на необходимостта от разкриване такава специалност направиха 

проф. д-р В. Недкова, проф. д-р С. Янкуловска, доц. д-р Г. Ставрева, проф. д-р Аспарухов. 

Проф. д-р Томов направи уточнения и разяснения. 

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

АС реши: Разкрива към Медицински колеж на специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС 

„професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

 

4. Предложение за разкриване на процедура по изготвяне на Проект за разкриване на 

специалност „Социални дейности в здравеопазването“ от професионално направление 

„Социални дейности“. 

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

АС реши: Разкрива процедура по изготвяне на Проект за разкриване на специалност 

„Социални дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални 

дейности“. 

 

5. Предложение за утвърждаване на състав на Комисия за изготвяне на проекта за 

разкриване на специалност „Социални дейности в здравеопазването“ от професионално 

направление „Социални дейности“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисия за изготвяне на проекта за 

разкриване на специалност „Социални дейности в здравеопазването“ от 

професионално направление „Социални дейности“: 

Председател: доц. Искра Петкова, д.п. 

Членове:  Ас. Христо Дочев, д.п. 

   Доц. Петър Горненски, д.м. 

   Ас. Калина Кънчева 
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   Ас. Вероника Спасова 

   Ас. Мариета Гуновска 

   Д-р Ваня Бенкова 

 

6. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Социални дейности в здравеопазването“ 

от професионално направление „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“ 

със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

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

АС реши: Утвърждава Учебен план на специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС 

„професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

 

7. Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност „Социални 

дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални дейности“, ОКС 

„професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика на специалност 

„Социални дейности в здравеопазването“ от професионално направление „Социални 

дейности“, ОКС „професионален бакалавър“ със срок на обучение 3 години /шест 

учебни семестъра/. 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докладва доц. М. Атанасова, д.б. 

3.  Предложение за хоноруване на Александър Свиленов Пъшев за нуждите на 

обучението по химия към ДЕСО. 

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

АС реши: Хонорува Александър Свиленов Пъшев за нуждите на обучението по 

химия към ДЕСО. 

 

4. Предложение за хоноруване на следните преподаватели за нуждите на обучението: 

Мая Христова Тодорова –     френски език 

Красимира Михайлова Къндева –    български език 

Доц. Теодора Димитрова Вълова -    български език 
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мл. н.с. Валерий Любенов Русинов, БАН –  латински език 

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

АС реши: Хонорува следните преподаватели за нуждите на обучението: 

Мая Христова Тодорова –     френски език 

Красимира Михайлова Къндева –   български език 

Доц. Теодора Димитрова Вълова -   български език 

мл. н.с. Валерий Любенов Русинов, БАН –  латински език 

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

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

научната специалност „Фармакология“ в сектор „Фармакология“ към катедра 

„Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

специалност „Фармакология“ в сектор „Фармакология“ към катедра 

„Фармакология и токсикология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

щатна длъжност „преподавател“ по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка“ в сектор „Спорт“ към катедра 

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ и обявяване на конкурси за 

заемането им. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ и една щатна 

длъжност „Преподавател“ по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка“ в сектор „Спорт“ към катедра 

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ и обявява конкурси за 

заемането им. 

 

6.  Утвърждаване на методика за определяне на приноса на основните звена за 

осъществяване на обучението по професионални направления за целите на 

разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от 

държавния бюджет за издръжка на обучението.  

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава методика за определяне на приноса на основните звена за 

осъществяване на обучението по професионални направления за целите на 

разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от 

държавния бюджет за издръжка на обучението. 

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

02. 07. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

                                            


