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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  

01.07.2019 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 Тонка Иванова Върлева по специалност „Епидемиология“ 

1.2.  д-р Цветомир Мирославов Иванов по специалност „Обща хирургия“ 

II. 1. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.03.2019 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

III. 1. Предложение за корекция в Бюджет 2019 на МУ-Плевен по параграф 52-04 „Придобиване 

на транспортни средства“. 

Докл.: инж. О. Караджов 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Промяна в Приложение 1 „Нормативи за учебна заетост и заплащане на научно-

преподавателските кадри в МУ – Плевен“ от Правилника за организацията на учебния процес в 

МУ – Плевен. 

2. Утвърждаване на Комисия за оценка на индивидуалните наукометрични показатели.  

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Главен асистент“ по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерски грижи“ 

за нуждите на Клиника по онкогинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен. 

4. Предложение за разкриване на академична длъжност „Главен асистент“ по специалност 

„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и обявяване на конкурс за 

заемането й.  

5. Предложение за разкриване на една академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурси за заемането й.  

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурси за заемането й.  

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурси за заемането й.  

8. Предложение за разкриване на една академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурси за заемането й.  

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

сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ във факултет „Фармация“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

10. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на д-р 

Александър Константинов Кунев по специалност „Акушерство и гинекология“. 

11. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на д-р Алексис 

Ал Караки по специалност „Кардиология“. 

12. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на д-р Иванка 

Илиева Велева по специалност „Психиатрия“. 
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13. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроенетерология“ за нуждите на 

катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“.  

14. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Патологична физиология“ за нуждите 

на катедра „Физиология и патологична физиология“.  

15. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Дерматология и венерология“ за 

нуждите на катедра „Дерматология, венерология и алергология“.  

16. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Социална медицина и организация  на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“. 

17. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на здравните грижи“ за 

нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“.  

18. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на здравните грижи“ за 

нуждите на катедра „Акушерски грижи“. 

19. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Професор" по специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на катедра 

„Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“. 

20. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврохирургия“ към Научноизследователски 

институт. 

21. Предложение за включване в Издателския план и издаване на ISBN номер на книга 

„Консенсус за оперативно лечение на абдоминални хернии“, приет на Националния Конгрес по 

хирургия, 2018 г. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

V. Направление „Учебна дейност“ 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение разкриване на една академична длъжност „асистент“ в катедра „Очни, УНГ 

болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по УНГ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

„асистент“ в катедра „Очни, УНГ болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по ЛЧХ и обявяване 

на конкурс за заемането й. 

3. Предложение за удължаване за срок от 1 година на трудовия договор на проф. д-р Васил 

Величков Тодоров, ръководител на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ при 

МУ-Плевен, на основание § 11 от допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328, ал.1, т. 

10 от КТ.   

4. Предложение за разкриване на 1/една/ щатна академична длъжност „асистент“ за нуждите 

на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

й.  

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

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

й. 

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

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

й. 

8. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ за нуждите на 

обучението по „Кардиология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 
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9. Предложение за за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ по заместване за нуждите на обучението по „Кардиология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

10. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на обучението в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

11. Предложение за закупуване на онлайн обучителна система, разполагаща с библиотека от 

цифрово учебно съдържание с клинични и предклинични дисциплини за извън аудиторна работа 

на студентите. 

Докл.: Доц. д-р Д. Димитров 

Факултет „Фармация“ 

1. Промяна в учебния план за специалност „Фармация“ за учебната 2019-2020 г.  

2. Предложение за утвърждаване на преминаването на проф. Милен Георгиев Богданов, д.х. 

от академична длъжност „професор“ в СУ „Климент Охридски“ на академична длъжност 

„професор“ в сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и 

биохимия“ във факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор 

„Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и биохимия“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 

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

доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за 

извършване на преподавателска дейност във ФОЗ на МУ-Плевен считано от 8 октомври 2019 г.  

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

специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по 

специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща медицина“. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една щатна длъжност „асистент“ по 

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на УМБАЛ «Д-р 

Георги Странски» - Плевен. 

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

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на УМБАЛ 

«Света Марина» - Плевен. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност „Асистент“ 

по «Здравните грижи» в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на УМБАЛ «Света 

Марина» - Плевен. 

4. Разкриване на една щатна длъжност „Асистент“ по «Здравни грижи» в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“ – в сила от втори 

курс на випуск 2018-2021 год. 

2. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“ – в сила от уч.  

2019-2020 год. 

3. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Медицински лаборант“ от 

професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален бакалавър“ – в сила от уч.  

2019-2020 год. 
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4. Предложение за разкриване на 0,5 академична длъжност „асистент“ по специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на ЛФК/“ 

в сектор „Медицинска козметика“, катедра „Медико-диагностични дейности“ към Медицински 

колеж и обявяване на конкурс за заемането й. 

5. Предложение за разкриване на една щатна длъжност „преподавател по практическо 

обучение“ в катедра „Медико-диагностични дейности“, сектор „Рентгенов лаборант“ към 

Медицински колеж и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

VI. Разни. 

1. Предложение за допълнение към условията за прием на бакалаври за учебната 2019/2020 г.  

2. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „асистент“ по „Акушерство и гинекология“ в Катедра 

„Акушерство и гинекология“, за нуждите на Клиниката по акушерство и гинекология към 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурси за заемането им. 

3. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в 

Катедра „Акушерски грижи“, за нуждите на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ 

„Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурси за заемането им. 

4. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „преподавател“ в Катедра „Сестрински терапевтични 

грижи“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

5. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в 

Катедра „Сестрински хирургични грижи“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

6. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „преподавател“ в Катедра „Сестрински хирургични 

грижи“ и обявяване на конкурси за заемането й. 

7. Промяна на наименованието на Катедра „Рентгенология“ във Факултет „Здравни грижи“ в 

Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“. 

8. Разкриване на  1 (една) щатна длъжност „асистент“ по „Лъчелечение“ в Катедра „Образна 

диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

9. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по „Нуклеарна медицина“ в Катедра 

„Образна диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен и обявяване 

на конкурс за заемането й. 

10. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по „Медицинска радиологична физика“ в 

Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Георги Странски“ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането й. 

11. Промяна на наименованието на Катедра „Анестезиология и реаниматология“ във Факултет 

„Медицина“ в Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“.  

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №20 

от заседание на АС, проведено на 01 юли 2019 година 

 

Присъстват:   23 члена на АС 

Отсъстват:   17 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Аспарухов, проф. д-р С. Поповска, проф. д-р Д. 

Господинов, проф. д-р Т. Делийски, проф. Т. Веков, доц. д-р Ив. Ангелов, д-р Поля Маринова. 

По неуважителни причини –доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р П. Лисаев, проф. д-р Р. Комса, д-р 

Ив. Пресолски, д-р З. Горчева, И. Димитрова, Р. Димитров, К. Каракадиева, Р. Петрова, М. 

Георгиева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 33 члена 

 

Кворум при: 22 члена на АС за целия състав 

15 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 13 гласа за целия състав 

10 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 23. За – 23. 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 д-р Паулина Владова. 

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: 

1.1. д-р Тонка Иванова Върлева по специалност „Епидемиология“ 
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1.3.  д-р Цветомир Мирославов Иванов по специалност „Обща хирургия“ 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред - докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

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

Плевен към 31.03.2019 г. 

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

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2019 г. 

 

По трета точка от дневния ред – докладва инж. Олег Караджов. 

1. Предложение за корекция в Бюджет 2019 на МУ-Плевен по параграф 52-04 

„Придобиване на транспортни средства“. 

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

АС реши: Приема предложението за корекция в Бюджет 2019 на МУ-Плевен по 

параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска 

дейност, качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. 

д-р Г. Ставрева. 

1. Промяна в Приложение 1 „Нормативи за учебна заетост и заплащане на научно-

преподавателските кадри в МУ – Плевен“ от Правилника за организацията на учебния процес в 

МУ – Плевен. 

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

АС реши: Приема промяната в Приложение 1 „Нормативи за учебна заетост и 

заплащане на научно-преподавателските кадри в МУ – Плевен“ от Правилника за 

организацията на учебния процес в МУ – Плевен. 

 

2. Утвърждаване на Комисия за оценка на индивидуалните наукометрични показатели. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Комисията за оценка на индивидуалните 

наукометрични показатели: 

Председател: доц. д-р Галя Ставрева, д.м., Зам. ректор по НИД. 
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Членове: 

Доц. Надя Велева, д.м., Сътрудник към Научния секретар 

Габриел Георгиев, Директор на Библиотеката 

Валя Кръстева, Експерт НИД 

Таня Димитрова, Експерт към Научния секретар 

Берта Якова, Юрисконсулт 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Главен асистент“ по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерски грижи“ 

за нуждите на Клиника по онкогинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен. 

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

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

асистент“ по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерски грижи“ за 

нуждите на Клиника по онкогинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, 

Плевен. 

 

4. Предложение за разкриване на академична длъжност „Главен асистент“ по специалност 

„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност „Главен асистент“ по специалност 

„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

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

за нуждите на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

за нуждите на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност „Главен асистент“ за нуждите на 

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

за нуждите на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

за нуждите на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

9. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен 

асистент“ в сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ във факултет 

„Фармация“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Главен асистент” в сектор 

„Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“ във факултет „Фармация“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

10. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на 

д-р Александър Константинов Кунев по специалност „Акушерство и гинекология“. 

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

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

„Доктор“на д-р Александър Константинов Кунев по специалност „Акушерство и 

гинекология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Резервен член: Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 
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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 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на 

д-р Алексис Ал Караки по специалност „Кардиология“. 

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

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

„Доктор“на д-р Алексис Ал Караки по специалност „Кардиология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. 

2. Доц. д-р Надя Станчева, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Пламен Гацов, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Найденка Златарева, д.м.н., Сити клиник - София 

2. Доц. д-р Кирил Карамфилов, д.м., УМБАЛ “Александровска б-ца” 

3. Проф. д-р Иво Петров, д.м., Сити клиник - София 

Резервен член: Проф. д-р Мария Миланова, д.м.н., ИСМП “Пирогов” 

 

12. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на 

д-р Иванка Илиева Велева по специалност „Психиатрия“. 

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

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

„Доктор“ на д-р Иванка Илиева Велева по специалност „Психиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Мая Стоименова, д.м. 

2. Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Петранка Чумпалова-Тумбева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Вихра Миланова, д.м., МУ - София 

2. Доц. д-р Павлина Петкова, д.м., ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна 

3. Доц. д-р Весела Стоянова, д.м., МУ - София 

Резервен член: Доц. д-р Антон Славчев, д.м. 
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13. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроенетерология“ за 

нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроенетерология“ 

за нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. 

2. Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м. 

3. Доц. д-р Милена Карчева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Зоя Спасова, д.м., МУ - София 

2. Проф. д-р Красимир Антонов, д.м., МУ - София 

Резервен член: Доц. д-р Анита Иванова, д.м., МУ - София 

 

14. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Патологична физиология“ за 

нуждите на катедра „Физиология и патологична физиология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Патологична 

физиология“ за нуждите на катедра „Физиология и патологична физиология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м.н. 

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

3. Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н., МУ - Пловдив 

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

Резервен член: Проф. д-р Анна Найденова Толекова, д.м., ТрУ – Ст. Загора 
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15. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Дерматология и венерология“ 

за нуждите на катедра „Дерматология, венерология и алергология“.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Дерматология и 

венерология“ за нуждите на катедра „Дерматология, венерология и алергология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, д.м. 

2. Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м. 

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

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Цанков, д.м.н., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД 

2. Доц. д-р Развигор Дърленски, д.м., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД 

Резервен член: Доц. д-р Здравка Демерджиева, д.м., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 

ЕАД 

 

16 . Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра 

„Общественоздравни науки“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Социална медицина и 

организация  на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра 

„Общественоздравни науки“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

3. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

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

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

анализи (НЦОЗА) - София 



12 

 

Резервен член: Проф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м., НЦОЗА - София 

 

17. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на здравните 

грижи“ за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на 

здравните грижи“ за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф. 

2. Проф. Петкана Ангелова Христова, д.м. 

3. Доц. Данелина Емилова Вачева-Божинова, д.м. 

Резервен член: Доц. Ростислав Венелинов Костов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м., МУ-София 

2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м., МУ-София 

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

 

18. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на здравните 

грижи“ за нуждите на катедра „Акушерски грижи“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Управление на 

здравните грижи“ за нуждите на катедра „Акушерски грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

3. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м. 

2. Проф. Елена Младенова Шипковенска, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. 
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19. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Професор" по специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите 

на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се - няма. 

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

длъжност "Професор" по специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на катедра 

„Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“: 

1. Проф. д-р Иванка Паскалева, МБАЛ „Национална кардиологична болница” 

София 

2. Проф. д-р Маргаритка Бончева, МУ-Варна 

3. Проф. д-р Красимира Икономова-Шахова, Национална многопрофилна 

Транспортна болница „Цар Борис”-София 

4. Доц. д-р Таня Денева-Койчева, МУ-Пловдив 

5. Доц. д-р Дора Терзиева, МУ-Пловдив 

6. Проф. д-р Цеца Дойчинова, МУ-Плевен 

7. Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, МУ-Плевен 

Резервен външен член: проф. д-р Благой Маринов, МУ-Пловдив 

Резервен Вътрешен член: проф, д-р Адриана Бочева, МУ-Плевен 

 

20. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврохирургия“ към 

Научноизследователски институт. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврохирургия“ към 

Научноизследователски институт: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Владимир Любенов Данов, д.м., НИИ 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н., МБАЛНП “Св. Наум”, 

София 

2. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., УМБАЛ “Света Марина”, Варна 

3. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.н., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ 

Токуда ЕАД, София 
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4. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н., УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” 

ЕАД, София 

5.  Проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н., Кат. “Ортопедия и 

травматология”, МУ-Варна 

6. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., Кат. “Рехабилитационна и морска 

медицина”, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас 

Резервен член: Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м., Кат. “Физиотерапия, рехабилитация, 

морелечение и професионални заболявания, МУ-Варна 

 

21. Предложение за включване в Издателския план и издаване на ISBN номер на 

книга „Консенсус за оперативно лечение на абдоминални хернии“, приет на Националния 

Конгрес по хирургия, 2018 г. 

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

АС реши: Включва в Издателския план за издаване ISBN номер на книга „Консенсус за 

оперативно лечение на абдоминални хернии“, приет на Националния Конгрес по хирургия, 

2018 г. 

 

По пета точка от дневния ред - Направление „Учебна дейност“: 

Факултет „Медицина“ докладва доц. д-р Д. Димитров, д.м., Зам. декан. 

12. Предложение разкриване на една академична длъжност „асистент“ в катедра 

„Очни, УНГ болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по УНГ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент“ в катедра „Очни, УНГ 

болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по УНГ и обявява конкурс с интервю за 

заемането й. 

 

13. Предложение обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична 

длъжност „асистент“ в катедра „Очни, УНГ болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по 

ЛЧХ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

„Асистент“ в катедра „Очни, УНГ болести и ЛЧХ“ за нуждите на обучението по ЛЧХ. 

 

14. Предложение за удължаване за срок от 1 година на трудовия договор на 

проф. д-р Васил Величков Тодоров, ръководител на катедра „Нефрология, хематология и 
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гастроентерология“ при МУ-Плевен, на основание § 11 от допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ. 

Гласували: 23. За – 18, против – 4, невалидни – 1. 

АС реши: Удължава за срок от една година трудовия договор на проф. д-р Васил 

Величков Тодоров, ръководител на катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“ при МУ-Плевен, на основание § 11 от допълнителните разпоредби на 

ЗВО във връзка с чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат 

отделно). 

 

15. Предложение за разкриване на 1/една/ щатна академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

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

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

обучението по „Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

16. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ за 

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

конкурси за заемането й.  

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

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

по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявява конкурс с интервю за заемането й. 

 

17. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ за 

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

конкурси за заемането й. 

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

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

по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявява конкурс с интервю за заемането й. 

 

18. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ за 

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

конкурси за заемането й. 

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

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

по „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявява конкурс с интервю за заемането й. 



16 

 

 

19. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ за 

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

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

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

по „Кардиология“ и обявява конкурс с интервю за заемането й. 

 

20. Предложение за за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна 

академична длъжност „асистент“ по заместване за нуждите на обучението по 

„Кардиология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Обявява конкурс с интервю за заемане на една вакантна академична 

длъжност „Асистент“ по заместване за нуждите на обучението по „Кардиология“. 

 

21. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна 

академична длъжност „асистент“ за нуждите на обучението в катедра „Анатомия, 

хистология, цитология и биология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

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

„Асистент“ за нуждите на обучението в катедра „Анатомия, хистология, цитология и 

биология“. 

 

22. Предложение за закупуване на онлайн обучителна система, разполагаща с 

библиотека от цифрово учебно съдържание с клинични и предклинични дисциплини за 

извън аудиторна работа на студентите. 

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

АС реши: Да бъде закупена онлайн обучителна система, разполагаща с библиотека от 

цифрово учебно съдържание с клинични и предклинични дисциплини за извън аудиторна 

работа на студентите. 

 

 

Факултет „Фармация“ - докладва доц. д-р П. Йорданова, Зам. декан. 

1. Промяна в учебния план за специалност „Фармация“ за учебната 2019-

2020 г. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Приема се промяната в Учебния план за специалност „Фармация“ за 

учебната 2019-2020 г. 

 

2. Предложение за утвърждаване на преминаването на проф. Милен 

Георгиев Богданов, д.х. от академична длъжност „професор“ в СУ „Климент 

Охридски“ на академична длъжност „професор“ в сектор „Неорганична, 

органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и биохимия“ във 

факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава преминаването на проф. Милен Георгиев Богданов, д.х., от 

академична длъжност „Професор“ в СУ „Климент Охридски“ на академична длъжност 

„Професор“ в сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и 

биохимия“ във факултет „Фармация“ на МУ-Плевен. 

 

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност 

„асистент“ в сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ към 

катедра „Химия и биохимия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ в сектор 

„Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и биохимия“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

 

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

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Цветан 

Георгиев Сивков, доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 

щатна длъжност за извършване на преподавателска дейност във ФОЗ на МУ-Плевен 

считано от 8 октомври 2019 г. 

Гласували: 23. За – 22, против – 1, въздържали се – няма. 

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

юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване 

на преподавателска дейност във ФОЗ на МУ-Плевен считано от 8 октомври 2019 г. 

(бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 
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2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

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

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

специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща медицина“. 

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

АС реши: Обявява конкурс с интервю за заемане на академичната длъжност 

„Асистент” по специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща медицина“. 

 

 

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

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една щатна длъжност 

„асистент“ по специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за 

нуждите на УМБАЛ «Д-р Георги Странски» - Плевен. 

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

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

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на УМБАЛ 

«Д-р Георги Странски» - Плевен. 

 

6. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една щатна длъжност 

„асистент“ по специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за 

нуждите на УМБАЛ «Света Марина» - Плевен. 

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

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

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на УМБАЛ 

«Света Марина» - Плевен. 

 

7. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност 

„Асистент“ по «Здравните грижи» в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите 

на УМБАЛ «Света Марина» - Плевен. 
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Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

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

«Здравните грижи» в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на УМБАЛ 

«Света Марина» - Плевен. 

 

8. Разкриване на една щатна длъжност „Асистент“ по «Здравни грижи» в 

катедра „Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по «Здравни грижи» в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на УМБАЛ «Д-р Георги Странски» - Плевен и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

 

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

6. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ – в сила от втори курс на випуск 2018-2021 год. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален 

бакалавър“ – в сила от втори курс на випуск 2018-2021 год. 

 

7. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ – в сила от уч. 2019-2020 год. 

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

АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Рентгенов 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ – в сила от уч. 2019-2020 год. 

 

8. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Медицински 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ – в сила от уч. 2019-2020 год. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Медицински 

лаборант“ от професионално направление „Здравни грижи“, ОКС „Професионален 

бакалавър“ – в сила от уч. 2019-2020 год. 

 

9. Предложение за разкриване на 0,5 академична длъжност „асистент“ по 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

/вкл. методика на ЛФК/“ в сектор „Медицинска козметика“, катедра „Медико-

диагностични дейности“ към Медицински колеж и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

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

АС реши: Разкрива 0,5 академична длъжност „Асистент“ по специалност „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на ЛФК/“ в 

сектор „Медицинска козметика“, катедра „Медико-диагностични дейности“ към 

Медицински колеж и обявява конкурс за заемането й. 

 

10. Предложение за разкриване на една щатна длъжност „преподавател по 

практическо обучение“ в катедра „Медико-диагностични дейности“, сектор „Рентгенов 

лаборант“ към Медицински колеж и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Преподавател по практическо обучение“ в 

катедра „Медико-диагностични дейности“, сектор „Рентгенов лаборант“ към Медицински 

колеж и обявява конкурс с интервю за заемането й. 

 

По шеста точка от дневния ред – Разни – докл. проф. д-р Сл. Томов, д.м.н., Ректор. 

1. Предложение за допълнение към условията за прием на бакалаври за 

учебната 2019/2020 г. 

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

АС реши: Приема предложението за допълнение към условията за прием на бакалаври 

за учебната 2019/2020 г., както следва: 

1. В случай, че определеният от МС брой новоприети 

студенти по държавна поръчка за МУ-Плевен не бъде 

достигнат след трето клсирене, да бъде обявен прием за 

запълване на незаетите места от неподали до момента 

кандидати с: ДЗИ (биология или друг предмет); оценка по 
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биология, получена при кандидатстване в друго ВУ за ОКС 

бакалавър. 

2. При наличие на незаети след последното класиране 

места да се организира и проведе допълнителен приемен изпит 

по биология. 

 

 

2. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „асистент“ по „Акушерство и гинекология“ в 

Катедра „Акушерство и гинекология“, за нуждите на Клиниката по акушерство и гинекология към 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни длъжности „Асистент“ по „Акушерство и гинекология“ 

в Катедра „Акушерство и гинекология“, за нуждите на Клиниката по акушерство и 

гинекология към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявява конкурси за заемането им. 

 

 

3. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „асистент“ по 

„Управление на здравните грижи“ в Катедра „Акушерски грижи“, 

за нуждите на Клиниката по акушерство и гинекология към 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурси за 

заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни длъжности „Асистент“ по „Управление на здравните 

грижи“ в Катедра „Акушерски грижи“, за нуждите на Клиниката по акушерство и 

гинекология към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявява конкурси за заемането им. 

 

 

4. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „преподавател“ 

в Катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и обявяване на 

конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни длъжности „Преподавател“ в Катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“ и обявява конкурси за заемането им. 
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5. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по 

„Управление на здравните грижи“ в Катедра „Сестрински 

хирургични грижи“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по „Управление на здравните 

грижи“ в Катедра „Сестрински хирургични грижи“, за нуждите на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

 

6. Разкриване на 2 (две) щатни длъжности „преподавател“ 

в Катедра „Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на 

конкурси за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива две щатни длъжности „Преподавател“ в Катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ и обявяване на конкурси за заемането й. 

 

 

7. Промяна на наименованието на Катедра „Рентгенология“ 

във Факултет „Здравни грижи“ в Катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение“. 

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

АС реши: Променя наименованието на Катедра „Рентгенология“ във Факултет 

„Здравни грижи“ в Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“. 

 

8. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по 

„Лъчелечение“ в Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, за 

нуждите на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по „Лъчелечение“ в Катедра 

„Образна диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен 

и обявява конкурс за заемането й. 

 

9. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по 

„Нуклеарна медицина“ в Катедра „Образна диагностика и 
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лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по „Нуклеарна медицина“ в 

Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина“ – 

Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

10. Разкриване на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по 

„Медицинска радиологична физика“ в Катедра „Образна 

диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Георги 

Странски“ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по „Медицинска радиологична 

физика“ в Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, за нуждите на УМБАЛ „Георги 

Странски“ – Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

11. Промяна на наименованието на Катедра 

„Анестезиология и реаниматология“ във Факултет „Медицина“ в 

Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

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

АС реши: Променя наименованието на Катедра „Анестезиология и реаниматология“ 

във Факултет „Медицина“ в Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

 

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

 

01. 07. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


