
 

 

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  

26.01.2015 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 научната степен „Доктор на науките” на: 

1.1 Доц. д-р Савелина Любенова Поповска по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология”. 

1. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

2.1. Данелина Емилова Вачева по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура” (05.07.05).  

 

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

състава на Факултет „Здравни грижи”, проведен на 17.12.2014 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

ІІІ. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на Издателски план за 2015 г. 

2. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2015/2016 г. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Любомир Цветанов Бешев за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” (03.01.49) в катедра 

„Хирургически болести” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Николай Георгиев Николов за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Ревматология” (03.01.18) в катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

5. Утвърждаване на избор на д-р Мая Йорданова Стоименова за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) в катедра „Психиатрия и 

медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен. 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на научна степен 

„Доктор на науките” от доц. д-р Пламен Стоянов Божинов по научната специалност „Неврология” 

към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра 

„Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” към Сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на 

специалност „Помощник-фармацевт”. 

9. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Надя Илиева Коларова-Янева за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Педиатрия” (03.01.50). 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Качество и акредитация 

1. Утвърждаване на график за вътрешните одити за 2015 година. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

ІV. Направление “Учебна дейност”: 

mailto:rector@mu-pleven.bg


 

 

1. Предложение за прием на студенти и докторанти в МУ-Плевен за учебната  2015/2016 

година. 

2. Предложение за възможност за провеждане на част от лекционния курс от асистенти. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

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

Плевен.  

Докл.: Доц. д-р С. Поповска 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за промяна в наименованието и хорариума на факултативния курс по 

„Миниинвазивни манипулации в медицинската практика”. 

2. Предложение за добавяне на факултативна дисциплина „Немски език” в учебния план по 

специалност „Медицина”. 

3. Процедура за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите на 

обучението по: 

3.1. Химия – 1 щ. дл. „асистент” 

 3.2. Биохимия – 1 щ. дл. „асистент” 

 3.3. Пропедевтика на хирургическите болести – 1 щ. дл. „асистент” 

 3.4. Пулмология – 1 щ. дл. „доцент” 

4. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Петьо Гешев Бочев, д.б., Сектор 

„Физика и биофизика” за срок от една година във Факултет „Медицина” на МУ-Плевен, на 

основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса 

на труда. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Предложение за подновяване на трудови договори на преподаватели в Сектор „Физикална 

медицина, рехабилитация и ерготерапия”: 

 Проф. Лейла Углуз Крайджикова, д.м. 

 Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

 Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н. 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Петкана Ангелова Христова, 

д.м., за срок от 1 година считано от 12.03.2015 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби 

на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Общественоздравни науки“ във Факултет „Обществено здраве” на МУ-

Плевен. 

3. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Петко 

Иванов Лисаев, д.м., за срок от 1 година, считано от считано от 02.01.2015 

г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към сектор „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ 

във ФОЗ на МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Помощник-фармацевт”. 

2. Утвърждаване на Правилник за дейността на Колежански съвет. 

3. Обявяване на конкурс за заемане на 1 щ. дл. „доцент” по научната специалност 

„Технология на лекарствените форми и биофармацията” към Сектор „Социални и фармацевтични 

грижи” при Медицински колеж. 

4. Утвърждаване на Анна Богомилова Гаврилова, д-р по ботаника, за хоноруван 

преподавател по фармацевтична ботаника за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт”. 

  Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за хоноруване на преподавател по български език за летния семестър в 

ДЕСО: 

 Ася Парашкевова Станева 



 

 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

V. Текущи. 

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

„Инфекциозни болести” към Инфекциозна клиника и обявяване на конкурс. 

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

„Патологоанатомия и цитопатология” в катедра „Патологоанатомия” към Факултет „Медицина” 

на МУ-Плевен и обявяване на конкурс. 

3. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „професор” по научната специалност „Химия” в 

Сектор „Химия” на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” 

и обявяване на конкурс. 

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

„Микропедиатрия” (03.01.51) в катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” и 

обявяване на конкурс. 

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

лекарствените форми и биофармацията” към Сектор „Социални и фармацевтични грижи” при 

Медицински колеж. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание на АС, проведено на 26 януари 2015 година 

 

Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р З. Радионова, д-р Т. 

Андреев. 

По неуважителни причини – доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Р. Комса-Пенкова, проф. П. 

Христова, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Сл. Богданов, Красимира Колева, Десислава Величкова, 

Десислава Кипрова. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 19 гласа за целия състав 

15 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС. Той поздрави членовете на АС с Новата 2015 г. и 

пожела на всички здраве и успехи. 

Дневнят ред беше приет с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: Доц. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 1. Д-р Н. Статев 

2. Рени Асенова 

 

 

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 научната степен  „Доктор на науките”: 



 

 

1.1. Доц. д-р Савелина Любенова Поповска по научната специалност 

„Патологоанатомия и цитопатология”. 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”: 

2.1. Данелина Емилова Вачева по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура” 

(05.07.05).  

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

По втора точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен за 

законосъобразността на избора за попълване на състава на Факултет „Здравни грижи”, 

проведен на 17.12.2014 г. - докладва доц. д-р М. Симеонова. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

законосъобразността на избора за попълване на състава на Факултет „Здравни грижи”, 

проведен на 17.12.2014 г. 

 

По трета точка от дневния ред - – Направление “Научно-изследователска дейност, 

качество и акредитация”: Център за научно-изследователска дейност - докладва проф. д-р М. 

Средкова. 

 

1. Утвърждаване на Издателски план за 2015 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложения план на „Издателски център” към МУ-Плевен 

(учебници, учебни ръководства, монографии) за 2015 г. (Списъкът е приложен отделно). 

 

2. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2015/2016 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените места за редовни докторантури (Списъкът е 

приложен отделно). 

 

3. Утвърждаване на избор на д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” 

(03.01.49) в катедра „Хирургически болести” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 



 

 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Сърдечно-съдова хирургия” 

(03.01.49) в катедра „Хирургически болести” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Николай Георгиев Николов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ревматология” (03.01.18) в катедра 

„Кардиология, пулмология и ендикринология” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Николай Георгиев Николов, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ревматология” (03.01.18) в 

катедра „Кардиология, пулмология и ендикринология” към Факултет „Медицина” при МУ-

Плевен. 

 

5. Утвърждаване на избор на д-р Мая Йорданова Стоименова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) в катедра 

„Психиатрия и медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” при МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Мая Йорданова Стоименова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) в 

катедра „Психиатрия и медицинска психология” към Факултет „Обществено здраве” при 

МУ-Плевен. 

 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на научна степен 

„Доктор на науките” от доц. д-р Пламен Божинов, д.м. по научната специалност „Неврология” 

(03.01.19). 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м. за придобивене на научната 

степен „Доктор на науките” по научната специалност „Неврология” (03.01.19): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Бойко Стаменов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Мая Дановска, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф. д-р Иван Петров, д.м.н. 

3. Проф. д-р Ангел Димитров, д.м.н. 



 

 

4. Проф. д-р Димитър Масларов, д.м.н. 

5. Доц. д-р Ствфан Цеков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Мелания Радионова, д.м. 

 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра 

„Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” при МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” (03.01.45) в катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” 

при МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Йордан Попов, д.м. 

2. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

3. Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

4. Доц. д-р Светла Божинова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Виктор Златков, д.м. 

2. Проф. д-р Найден Пранчев, д.м.н. 

3. Проф. д-р Явор Корновски, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Емил Ковачев, д.м. 

 

8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” към Сектор „Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на 

специалност „Помощник-фармацевт”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията” към Сектор „Социални и фармацевтични 

грижи” за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Тони Веков, ФОЗ 

2. Доц. д-р Гена Грънчарова, ФОЗ 



 

 

3. Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, ФОЗ 

4. Доц. Надя Велева, ФОЗ 

Резервен член: Доц. Евгения Димитрова, ФЗГ 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Илко Гетов, ФФ, МУ-София 

2. Проф. д-р Стоянка Попова, МУ-Варна 

3. Доц. Мона Стефанова,ФФ, МУ-София 

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

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на 

д-р Надя Илиева Коларова-Янева за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50). 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Надя Илиева Коларова-Янева за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Педиатрия” 

(03.01.50): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Бойко Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Чайка Петрова, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Лъчезар Маринов,д.м., МУ-Варна 

5. Проф. д-р Маргарита Цонзарова,д.м.н., Нациолнална кардиологична болница, София 

6. Доц. д-р Анна Кънева, д.м., Нациолнална кардиологична болница, София 

Резервен член: Проф. д-р Тоньо Шмилев, д.м. 

 

Качество и акредитация: 

1. Утвърждаване на график за вътрешните одити за 2015 година. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава графика за вътрешните одити за 2015 година (Списъкът е 

приложен отделно). 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” докладва проф. М. 

Александрова. 



 

 

4. Предложение за прием на студенти и докторанти в МУ-Плевен за учебната 2015/2016 

година. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за прием на студенти и докторанти в МУ-

Плевен за учебната 2015/2016 година (Списъкът се прилага отделно). 

 

5. Предложение за възможност за провеждане на част от лекционния курс от асистенти. 

Доц. М. Симеонова: Да се разбира ли от това предложение, че в изнасяне на лекционния 

курс могат да участват всички асистенти, вкл. и новопостъпили? 

Проф. Александрова: Предложението се отнася за всички нехабилитирани преподаватели. 

Проф. Томов: Разбира се, всеки ръководител на звено решава конкретно този проблем. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се включи в Правилника за организация на учебния процес в МУ-Плевен 

като чл. 8, ал. 5 следният текст: Лекционният курс по всяка дисциплина се провежда 

съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2 и ал. 6 от Закона за висшето образование и в 

съответствие със съществуващите нормативни документи.  

 

След гласуване от членовете на АС към направление „Учебна дейност беше добавена и 

следната точка: 

6.  Обсъждане и приемане участието на МУ Плевен в Договор с Microsoft BG за участие в 

системата на Microsoft за ползване на Microsoft 365. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

7. АС реши: Утвърждава сключване на договор с Microsoft BG за участие в системата 

на Microsoft за ползване на Microsoft 365. 

 

8.  Предложение за промяна в Правилника за организация на учебния процес в МУ-Плевен – 

докладва доц. д-р С. Поповска. 

Доц. С. Янкуловска: Да се добави „При съгласуване на програмите и след решение на 

Катедрен съвет”. 

Доц. Поповска: Разбира се, ще има съгласуване на програмите. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава в приложенията на Правилника, касаещи провеждането на 

преддипломен стаж, текстът „Не се допуска провеждането на държавен стаж в чужбина” да 

се замени с текста: „Допуска се провеждане на държавен стаж в чужбина само в случаите, 

когато е във връзка с междууниверситетски споразумения и по европейски програми”. 

 



 

 

9.  Разкриване на специалност „Парамедик” от професионално направление „Здравни 

грижи” със срок за обучение 3 години и ОКС „професионален бакалавър” и предложение до МОН 

за утвърждаване на 15 бройки за обучение на студенти по държавна поръчка за уч. 2015 – 2016 

год. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива специалност „Парамедик” от професионално направление 

„Здравни грижи” със срок за обучение 3 години и ОКС „професионален бакалавър” и прави 

предложение до МОН за утвърждаване на 15 бройки за обучение на студенти по държавна 

поръчка за уч. 2015 – 2016 год. 

 

Факултет „Медицина” - докладва проф. д-р А. Аспарухов 

1. Предложение за промяна в наименованието и хорариума на факултативния курс по 

„Миниинвазивни манипулации в медицинската практика”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Факултативният курс по Миниинвазивни манипулации в медицинската 

практика, с общ хорариум 45 ак.ч.(15 ак.ч. лекции + 35 ак.часа упр.), включен в учебния 

план на специалност „Медицина“, да премине във Факултативен курс по Инжекционна и 

превързочна техника, с общ хорариум от 30 ак.ч. само практически упражнения (1 ECTS 

кредит). 

 

2. Предложение за добавяне на факултативна дисциплина „Немски език” в учебния план по 

специалност „Медицина”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да бъде добавена факултативна дисциплина „Немски език“ в учебния план 

за специалност „Медицина“, с хорариум 60 ак. ч. часа упражнения и 2 ECTS кредити. 

 

3. Процедура за разкриване на академични длъжности и обявяване на конкурси за нуждите 

на обучението по: 

3.1. Химия – 1 щ. дл. „асистент”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент” по Химия и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

a. Биохимия – 1 щ. дл. „асистент”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент” по Биоимия и обявява 

конкурс за заемането й. 



 

 

 

b. Пропедевтика на хирургическите болести – 1 щ. дл. „асистент”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент” по Пропедевтика на 

хирургическите болести и обявява конкурс за заемането й. 

 

c. Пулмология – 1 щ. дл. „доцент”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Доцент” по Пулмология и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Петьо Гешев Бочев, д.б., 

Сектор „Физика и биофизика” за срок от една година във Факултет „Медицина” на МУ-Плевен, 

на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от 

Кодекса на труда. 

Гласували 26. За – 24. Против – 2. 

АС реши: Продължава се трудовият договор на проф. Петьо Гешев Бочев, д.б., Сектор 

„Физика и биофизика” за срок от една година във Факултет „Медицина” на МУ-Плевен, 

считано от 12.03.2015 г., на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда (Прилагат се бюлетините от тайното гласуване). 

 

Факултет „Обществено здраве” - докладва доц. д-р С. Янкуловска. 

1. Предложение за подновяване на трудови договори на преподаватели в Сектор „Физикална 

медицина, рехабилитация и ерготерапия”: 

Проф. Лейла Углуз Крайджикова, д.м. 

Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Подновяват се за срок от една година, считано от 22.02.2015 г., трудовите 

договори на преподаватели в Сектор „Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия”както следва: 

Проф. Лейла Углуз Крайджикова, д.м. 

Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н. 

 

2. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Петкана Христова, д.м., за 

срок от 1 година считано от 12.03.2015 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби 



 

 

на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Общественоздравни науки“ във Факултет 

„Обществено здраве” на МУ-Плевен. 

Гласували 26. За – 23. Против – 2, бяла бюлетина – 1. 

АС реши: Продължава се трудовият договор на проф. Петкана Христова, д.м., за срок 

от 1 година считано от 12.03.2015 г. на основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО 

във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на преподавателска 

дейност към катедра „Общественоздравни науки“ във Факултет „Обществено здраве” на 

МУ-Плевен (Прилагат се бюлетините от тайното гласуване). 

 

Медицински колеж – докладва доц. д-р П. Йорданова. 

1.  Утвърждаване на актуализиран учебен план за обучение по специалност „Помощник 

фармацевт”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран учебен план за обучение по специалност 

„Помощник фармацевт”. 

 

2. Утвърждаване на Правилник за дейността на Колежанския съвет. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Правилник за дейността на Колежанския съвет. 

 

3. Утвърждаване на Анна Богомилова Гаврилова, д-р по ботаника, за хоноруван 

преподавател по фармацевтична ботаника за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт”. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Анна Богомилова Гаврилова, д-р по ботаника, за хоноруван 

преподавател по фармацевтична ботаника за нуждите на специалност „Помощник-

фармацевт”. 

 

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

1. Предложение за хоноруван на преподавател по български език за летния семестър в 

ДЕСО: 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Ася Парашкевова Станева за хоноруван на преподавател по 

български език в ДЕСО през летния семестър. 

 

 

 



 

 

По пета точка от дневния ред – „Текущи” докладва проф. д-р Сл. Томов. 

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

„Инфекциозни болести” към Инфекциозна клиника и обявяване на конкурс. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Професор” по научната специалност „Инфекциозни 

болести” към Инфекциозна клиника и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

„Патологоанатомия и цитопатология” в катедра „Патологична анатомия” към Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен и обявяване на конкурс. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Професор” по научната специалност 

„Патологоанатомия и цитопатология” в катедра „Патологична анатомия” към Факултет 

„Медицина” на МУ-Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

3. Предложение за разкриване на 1 щ. дл. „Професор” по научната специалност „Химия” в 

Сектор „Химия” на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” 

и обявяване на конкурс. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Професор” по научната специалност Химия” в Сектор 

„Химия” на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” 

и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

„Микропедиатрия” (03.01.51) в катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” и 

обявяване на конкурс. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Доцент” по научната специалност „Микропедиатрия” 

(03.01.51) в катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет „Медицина” и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

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

лекарствените средства и биофармацията” към сектор „Социални и фармацевтични грижи” 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 



 

 

АС реши: Разкрива една щ. дл. „Доцент” по научната специалност „Технология на 

лекарствените средства и биофармацията” към сектор „Социални и фармацевтични грижи” 

обявяване на конкурс за заемането й. 

6. Предложение за утвърждаване на Вътрешни правила за работна заплата в МУ-Плевен -  

докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували - 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Вътрешни правила за работна заплата в МУ-Плевен. 

 

 

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

 

 

26. 01. 2015 г.      Секретар на АС:/П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС:/П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 

 


