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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  

14.10.2019 г. 

 

I. 1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултета по обществено здраве с представители на 

нехабилитираните преподаватели, проведени на 19.06.2019 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

II. 1. Предложение за утвърждаване на промени в дейностите на Център „Следдипломно 

обучение“, свързани с измененията на Наредба №1/22.01.2015 г. 

Докл.: Доц. д-р Ив. Лалев 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност” 

1. Получаване на ISBN номер на DVD „Сборник доклади от 17 Юбилейна национална 

студентска конференция за студенти и преподаватели“.  

2. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и издаване на ISBN номер на 

„Причинители на анаеробните инфекции в интензивното отделение – кратка микробиологична 

характеристика и лечение“ с авторски колектив: проф. д-р Р. Радев, д.м.н., проф. д-р С. Царенко, 

д.м.н., доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, д.м., доц. д-р П. Тончев, д.м., д-р М. Влахова, 

д.м., д-р Ц. Съботинов. 

3. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и издаване на ISBN номер на 

монография „Левкоцити и острофазови белтъци – маркери на възпалението при критично болни 

пациенти в реанимация“ с авторски колектив: доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, д.м., 

проф. д-р Р. Радев, д.м.н. 

4. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и издаване на ISBN номер на 

монография „Тумори на окото и неговите придатъци. Хирургично лечение на туморите на 

клепачите и периокуларната зона“ (по материали на Очна клиника при УМБАЛ „Д-р Г. Странски 

– Плевен“ ЕАД). 

5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по 

специалност „Нефрология“, ПН 7.1. Медицина, към катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“ и обявяване на конкурс за заемането ú.  

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

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

„Химия и биохимия“.  

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

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.  

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

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроентерология“ към катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“.  

9. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на ас. Анелия 

Иванова Чифлигарска по специалност „Управление на здравните грижи“. 

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

Йорданова Дюлгерова по специалност „Управление на здравните грижи“. 
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11. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на   д-р Стела 

Денчева Стефанова по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“. 

12. Предложение за актуализиране на възнаграждението на членовете на Научно жури, 

участващи в провеждането на процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“. 

13. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие за периода октомври 2018 г. – октомври 2019 г. 

14. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2019/2020 г. и предложение 

за преобявяването им в ДВ.  

15. Утвърждаване на промени в Правилника на Научноизследователски институт при МУ – 

Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление „Качество и акредитация“ 

1.Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Хематология 

и преливане на кръв“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

V. Направление „Учебна дейност“ 

1. Анализ на Кандидатстудентска кампания 2019. 

2. Предложения за оптимизиране на Кандидатстудентска кампания 2020. 

3. Актуализиране на Правилника за прием на студенти. 

 

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност „асистент“ в 

сектор „Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика“. 

2. Удължаване на трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова, дбн с една година (чл. 

328, ал. 1, т. 10 от КТ), считано от 26.09.2019 г. 

3. Разкриване на една щатна длъжност „асистент“ по „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ към 

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

 

 

4. Разкриване на една щатна длъжност „главен асистент“ по научната специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ в сектор „Социална фармация“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“, факултет „Фармация“ и обявяване на конкурс за 

заемането й.  

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за нуждите на преподаването в 

Медицински колеж през учебната 2019/2020 година. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

 

VI. Разни. 

1. Разкриване на една щатна академична длъжност  „професор”  по научната специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ в катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ към 

Факултет „Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурс 

за заемането й.         

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №21 

от заседание на АС, проведено на 14 октомври 2019 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   13 члена на АС 

По уважителни причини – доц. д-р Иван Лалев, проф. Т. Веков, ас. д-р Поля Маринова, 

Мария Георгиева и Иванела Димитрова-студенти. 

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

Господинов, д-р Ив. Пресолски, д-р П. Владова,Р. Димитров, Р. Петрова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 35 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

14 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. С пълно болшинство, без 

„Против” и „Въздържали се” бяха приети промени в предложения дневен ред, а именно: 

преместване на т. II. 1. в т. VI и включване в т. III на допълнителна точка „Утвърждаване на 

списък с представители на академичната общност за награждаване с плакети за академично 

развитие за периода октомври 2018 г. – октомври 2019 г.” 

 

 

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

Гласували 27. За – 27. 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 Константина Каракадиева. 

 

По първа точка от дневния ред докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 
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1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

на Факултетния съвет на Факултета по обществено здраве с представители на нехабилитирани 

преподаватели, проведени на 19.06.2019 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на Факултетния съвет на Факултета по обществено здраве с 

представители на нехабилитирани преподаватели, проведени на 19.06.2019 г.  

 

 

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

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. д-р Г. 

Ставрева. 

1. Получаване на ISBN номер на DVD “Сборник доклади от 17 Юбилейна национална 

студентска конференция за студенти и преподаватели”. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: DVD “Сборник доклади от 17 Юбилейна национална студентска 

конференция за студенти и преподаватели” получава ISBN номер. 

2. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и даване на ISBN номер на 

„Причинители на анаеробните инфекции в интензивното отделение – кратка микробиологична 

характеристика и лечение” с авторски колектив проф. д-р Р. Радев, д.м.н., проф. д-р С. Царенко, 

д.м.н., доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, д.м., доц. д-р П. Тончев, д.м., д-р М. Влахова, 

д.м., д-р Ц. Събтонов. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2019 г. и дава ISBN номер на „Причинители 

на анаеробните инфекции в интензивното отделение – кратка микробиологична 

характеристика и лечение” с авторски колектив проф. д-р Р. Радев, д.м.н., проф. д-р С. 

Царенко, д.м.н., доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, д.м., доц. д-р П. Тончев, д.м., д-р 

М. Влахова, д.м., д-р Ц. Съботинов. 

 

3. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и даване на ISBN номер на 

монография „Левкоцити и острофазови белтъци – маркери на възпалението при критично болни 

пациенти в реанимация” с авторски колектив: доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, д.м., 

проф. д-р Р. Радев, д.м.н. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2019 г. и дава ISBN номер на монография 

„Левкоцити и острофазови белтъци – маркери на възпалението при критично болни 
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пациенти в реанимация” с авторски колектив: доц. д-р В. Радев, д.м., д-р П. Стефановски, 

д.м., проф. д-р Р. Радев, д.м.н. 

 

4. Предложение за включване в Издателския план за 2019 г. и даване на ISBN номер на 

монография „Тумори на окото и неговите придатъци. Хирургично лечение на туморите на 

клепачите и периокуларната зона” (по материали на Очна клиника при УМБАЛ „Д-р Г. Странски 

– Плевен ЕАД, автор проф. д-р Ч. Балабанов. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2019 г. и дава ISBN номер на монография 

„Тумори на окото и неговите придатъци. Хирургично лечение на туморите на клепачите и 

периокуларната зона” (по материали на Очна клиника при УМБАЛ „Д-р Г. Странски – 

Плевен ЕАД, автор проф. д-р Ч. Балабанов. 

 

5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност „Доцент” по 

специалност „Нефрология”, ПН 7.1. Медицина, към кат. „Нефрология, хематология и 

гастроентерилогия” и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност „Доцент” по 

специалност „Нефрология”, ПН 7.1. Медицина, към кат. „Нефрология, хематология и 

гастроентерилогия” и обявява конкурс за заемането й. 

 

6. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент” по специалност „Биохимия” за нуждите на катедра 

„Химия и биохимия” 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

длъжност „Главен асистент” по специалност „Биохимия” за нуждите на катедра „Химия и 

биохимия”: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Регина Комса-Пенкова, д.б.н. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н., МУ-Варна 

2. Проф. Бистра Цанева Калчева, д. фарм., МУ-Варна 

3. Доц. Милка Аспарухова-Нашар д. фарм., МУ-Варна 

4. Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б., Тракийски Университет, Ст. Загора 
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Резервен член: Проф. д-р Анна Найденова Толекова, д.м., Тракийски Университет, Ст. 

Загора 

 

7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната 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. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

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: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

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

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Проф. Явор Димитров Корновски, д. м.н., МУ-Варна 

Резервен член: Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., МУ-София. 

 

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

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроентерология“ към катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

длъжност „Главен асистент” по специалност Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Павлина Димитрова Йорданова-Лалева, д.м. 

3. Доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. 1. Доц. д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.н.МУ-Варна 
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2. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д. м.н., МУ-Варна 

Резервен член: Доц. д-р Ирина Иванова Иванова, д.м., МУ-Варна 

 

9. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на ас. Анелия 

Иванова Чифлигарска по специалност „Управление на здравните грижи“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на ас. Анелия Иванова Чифлигарска по специалност „Управление на здравните 

грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2.  Доц. Макрета Тодорова Драганова, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н., МУ-Варна, филиал Шумен 

2. Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п., РУ “Ангел Кънчев 

3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, д.м., МУ-Пловдив 

Резервен член: Доц. Тамара Ангелова Цветкова, д.м., МУ-Варна, филиал Шумен 

 

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

Йорданова Дюлгерова по специалност „Управление на здравните грижи“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на ас. Стела Йорданова Дюлгерова по специалност „Управление на здравните 

грижи“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2.  Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н., МУ-Варна, филиал Шумен 

2. Проф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п., РУ “Ангел Кънчев 

3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, д.м., МУ-Пловдив 

Резервен член: Доц. Тамара Ангелова Цветкова, д.м., МУ-Варна, филиал Шумен 
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11. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на д-р Стела 

Денчева Стефанова по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на д-р Стела Денчева Стефанова по специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

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

Резервен член: Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

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

анализи (НЦОЗА), София 

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

3. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м., НЦОЗА, София 

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

 

12. Предложение за актуализиране на възнаграждението на членовете на Научно жури, 

участващи в провеждането на процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Актуализира възнаграждението на членовете на Научно жури, участващи в 

провеждането на процедура за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ в размер 

на 150 лв., считано от 01.01.2020 г. 

 

13. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие за периода октомври 2018 г. – октомври 2019 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава списъка с представители на академичната общност за 

награждаване с плакети за академично развитие за периода октомври 2018 г. – октомври 

2019 г. (списъкът се прилага отделно). 

 

14. Утвърждаване на представители на академичната общност за награждаване с плакет „45 

години МУ-Плевен” за висока публикационна активност за периода 2015-2019 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 



9 

 

АС реши: С плакет „45 години МУ-Плевен” за висока публикационна активност за 

периода 2015-2019 г. се награждават следните преподаватели: 

Доц. Милена Ататнасова 

Проф. Тони Веков 

Доц. д-р Милена Карчева 

 

15. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2019/2020 г. и 

предложение за преобявяването им в ДВ. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Преобявява следните незаети места от конкурси за докторантури за учебната 

2019/2020 както следва: две за редовна форма на обучение по Обща хирургия, едно за 

задочна форма на обучение по Медицинска рентгенология и радиология и две за задочна 

форма на обучение по Анестезиология и интензивно лечение; Преразпределя и обявява едно 

място за редовна форма на обучение по Урология и две за редовна форма на обучение по 

Медицинска биология. 

 

16. Утвърждаване на промени в Правилника на Научноизследователски институт при МУ – 

Плевен – докл. проф. д-р М. Средкова, д.м. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника на Научноизследователски институт 

при МУ – Плевен. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление „Качество и акредитация“ долк. 

Доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

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

„Хематология и преливане на кръв“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Проф. д-р Делийски напреви изказване в подкрепа на автохемотрансфузията. 

Проф. д-р Сл. Томов препоръча доц. Радионова да проучи възможностите ЦХТ да стане част 

от структурата на кат. „Хематология и преливане на кръв“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

програма „Хематология и преливане на кръв“ от професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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По пета точка от дневния ред - Направление „Учебна дейност“ – докл. проф. М. 

Александрова, Зам. ректор. 

4. Анализ на Кандидатстудентска кампания 2019. 

Проф. Александрова представи пред членовете на АС изключително подробна и задълбочена 

презентация за КЗК 2019 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Анализа на Кандидатстудентска кампания 2019 г. 

 

5. Предложения за оптимизиране на Кандидатстудентска кампания 2020. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема направените Предложения за оптимизиране на Кандидатстудентска 

кампания 2020 г. 

 

6. Актуализиране на Правилника за прием на студенти. 

Проф. Александрова поясни, че промените се отнасят за двете нови спесиалности. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Актуализира Правилника за прием на студенти. 

 

 

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

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност „асистент“ в 

сектор „Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се - няма. 

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

„Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика“. 

 

2. Удължаване на трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова, дбн, с една година (чл. 

328, ал. 1, т. 10 от КТ), считано от 26.09.2019 г. 

Гласували: 25. За – 24, против – 1, невалидни – не. 

АС реши: Удължава за срок от една година трудовия договор на проф Регина Комса-

Пенкова, дбн, с една година (чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ), считано от 26.09.2019 г. (бюлетините 

от тайното гласуване се прилагат отделно). 
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3. Разкриване на една щатна длъжност „асистент“ по „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ към 

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

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се - няма. 

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

„Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация”, обявява конкурс за 

заемането й. 

 

4. Разкриване на една щатна длъжност „главен асистент“ по научната специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ в сектор „Социална фармация“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“, факултет „Фармация“ и обявяване на конкурс за 

заемането й.  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ в сектор „Социална фармация“ към 

катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, факултет „Фармация“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

 

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

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за нуждите на преподаването в 

Медицински колеж през учебната 2019/2020 година. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава списъка на хоноруваните преподаватели за нуждите на 

преподаването в Медицински колеж през учебната 2019/2020 година. 

 

 

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

1. Разкриване на една щатна академична длъжност „професор” по научната специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ в катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ към 

Факултет „Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и обявяване на конкурс 

за заемането й. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се - няма. 

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

специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ в катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“ към Факултет „Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен и обявява конкурс за заемането й. 
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2. Предложение за утвърждаване на промени в дейностите на Център „Следдипломно 

обучение“, свързани с измененията на Наредба №1/22.01.2015 г. – докл. Милена Григорва, Гл. 

експерт. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава промените в дейностите на Център „Следдипломно обучение“, 

свързани с измененията на Наредба №1/22.01.2015 г. 

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

 

14. 10. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


