
  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1 

Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д  

на заседание на Академичен съвет  

22.04.2013 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 заемане на академичната длъжност „Професор” : 

1.1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева, д.м.н. по научната специалност „Кардиология” 

(03.01.47). 

1.2. Проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.н. по научната специалност „Кардиология” 

(03.01.47). 

 

ІІ. Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен относно законосъобразността на изборите 

за органи на управление на Медицински колеж на Общо събрание, проведено на 20.03.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІІІ. Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен относно законосъобразността на изборите 

за органи на управление на Факултет „Медицина” на Общо събрание, проведено на 21.03.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІV. Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен относно законосъобразността на изборите 

за органи на управление на Факултет „Здравни грижи” на Общо събрание, проведено на 

21.03.2013 г. 

    Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

V. Утвърждаване на избор на доц. Милена Атанасова за Директор на ДЕСО, проведен на Общо 

събрание на 10.04.2013 г.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на доц. Емилиян Алексиев Иванов, дм за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” (03.01.02) в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на Нина Иванова Борисова, дп за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)” (05.07.05) в катедра 

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” към Факултет „Обществено здраве” 

на МУ–Плевен. 

3. Избор на д-р Свилен Христов Тодоров, дм за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” (03.01.40) в катедра 

„Ортопедия и травматология” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–Плевен. 

4. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” (03.01.36) в 

катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Биофизика” (01.06.08) в 

катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и венерология” 

mailto:rector@mu-pleven.bg


  

(03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология” 

към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47) за 

нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”. 

8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Урология” (03.01.42) за нуждите 

на катедра „Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–Плевен. 

9. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Фармакология” (03.01.24) за 

нуждите на катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология” 

към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

10. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Обща хирургия” (03.01.37) за 

нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет „Медицина” на 

МУ–Плевен. 

11. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

12. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Виктория Атанасова Георгиева за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50). 

13. Получаване на ISBN за учебни пособия по проект BG051PO0001-4.3.04-0049 

„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”. 

    Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

VІІ. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „асистент” по 

гастроентерология и обявяване на конкурс за заемането й. 

     Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

Факултет „Здравни грижи” 

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

по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията” („Здравни грижи”) към 

катедра „Сестрински терапевтични грижи” на Факултет „Здравни грижи”. 

2. Предложение за промяна в норматива за учебна заетост на асистентите по „Здравни 

грижи” във Факултет „Здравни грижи”. 

             Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на избор на „асистент” в сектор „Социални и фармацевтични грижи” за 

нуждите на обучението в Медицински колеж. 

2. Разкриване на 1 щ. дл. „асистент” по Социално управление към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи” за нуждите на обучението в Медицински колеж и обявяване на конкурс 

за заемането й. 

            Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 VІІІ. Текущи. 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната „Доцент” по научната специалност 

„Ортопедия и травматология” (03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология” към Факултет 

„Здравни грижи” на МУ–Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

2. Кандидатура на МУ-Плевен пред Национален доверителен екофонд – Национална схема 

за зелени инвестиции, ос 1, Процедура за набиране на проекти за повишаване на енергийната 

ефективност на сгради,  с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Студентско 

общежитие Медик 1 на Медицински университет – Плевен”. 

Докл.: инж. О. Караджов 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседание на АС, проведено на 22 април 2013 година 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини –доц. Конова - отпуск, доц. Русева- командировка 

По неуважителни причини – доц. Нинов, доц. Комса-Пенкова, доц. Лисаев, доц. 

Шентов, доц. Н. Цветков, доц.Луканов, д-р Д. Димитров, Десислава Величкова 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 30 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

10 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. Дойчинова 

     Членове: 1. Д-р Н. Статев 

2. Ал. Тодоров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Дневният ред беше 

приет единодушно. 

 

 

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 академичната длъжност „Професор”: 

1.1. Проф. Д-р Снежанка Томова Тишева, д.м.н., по научната специалност 

„Кардиология” (03.01.47) 

1.2. Проф. Д-р Мария Любоморова Цекова, д.м.н., по научната специалност 

„Кардиология” (03.01.47) 

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 

относно законосъобразността на изборите за органи на управление на Медицински колеж на 

Общо събрание, проведено на 20.03.2013 г.докладва доц. д-р М. Симеонова. 

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

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

законосъобразността на проведените избори за органи на управление на Медицински 

колеж на Общо събрание, проведено на 20.03.2013 г. 

 

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

относно законосъобразността на изборите за органи на управление на Факултет „Медицина” на 

Общо събрание, проведено на 21.03.2013 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

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

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

законосъобразността на проведените избори за органи на управление на Факултет 

„Медицина” на Общо събрание, проведено на 21.03.2013 г. 

 

 



  

По четвърта точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет при МУ–Плевен 

относно законосъобразността на изборите за органи на управление на Факултет „Здравни грижи” 

на Общо събрание, проведено на 21.03.2013 г. докладва: доц. д-р М. Симеонова. 

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

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

законосъобразността на проведените избори за органи на управление на Факултет Здравни 

грижи” на Общо събрание, проведено на 21.03.2013 г. 

 

По пета точка от дневния ред - Утвърждаване на избор на доц. Милена Атанасова Радева, 

д., за Директор на ДЕСО, проведен на Общо събрание на 10.04.2013 г. докладва: проф. д-р Сл. 

Томов. 

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

АС реши: Утвърждава избора на доц. Милена Атанасова Радева, д., за Директор на 

ДЕСО, проведен на Общо събрание на 10.04.2013 г.  

 

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

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

Средкова. 

Проф. Томов предложи комисия по изборите в състав: 

Председател: доц. д-р Цеца Георгиева Дойчинова 

Членове: д-р Николай Кирилов Статев 

  Александър Ангелов Тодоров 

Комисията бе приета с 30 гласа „За’, без „Против” и „Въздържали се”. 

 

1. Утвърждаване на избор на доц. Емилиян Алексиев Иванов, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” (03.01.02) в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” към 

Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. Емилиян Алексиев Иванов, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Анатомия, хистология и 

цитология” (03.01.02) в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” към 

Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

2.  Утвърждаване на избор на Нина Иванова Борисова, д.п., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория и методика на физическото 

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

в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” към Факултет 

„Обществено здраве” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на Нина Иванова Борисова, д.п., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната 

физкултура)” (05.07.05) в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и 

спорт” към Факултет „Обществено здраве” на МУ–Плевен. 

 

3. Избор на д-р Свилен Христов Тодоров, д.м., за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Ортопедия и травматология” (03.01.40) в катедра 

„Ортопедия и травматология” към Факултет „Здравни грижи” на МУ-Плевен. 

Докладвани бяха четири проблема на кандидатурата: Недостатъчност в наукометричните 

показатели, отрицателно становище на доц. Балтов, сигнал от МЗ за интелектуална кражба и 

непредставена цитируемост. 

 

Гласували 19. За – 6, против - 6 и 7 въздържали се. 

АС реши: Спира процедурата по избор на д-р Свилен Христов Тодоров, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Ортопедия и 



  

травматология” (03.01.40) в катедра „Ортопедия и травматология” към Факултет 

„Здравни грижи” на МУ-Плевен. 

 

4.Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” 

(03.01.36) в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на МУ–

Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Офталмология” 

(03.01.36) в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ” към Факултет „Медицина” на 

МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. - ръководител на Телекомуникационен 

ендоскопски център. 

2. Доц. Савелина Любенова Поповска, дм - зам. ректор и ръководител на Катедра 

"Патологоанатомия". 

Резервен член: доц. д-р Десислава Велева Статева, д.м. - Катедра "Очни болести, УНГ 

болести и ЛЧХ 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Акад. Петя Иванова Василева, д.м.н. - ръководител на Специализирана очна болница 

"Академик Пашев" - София. 

2. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, д.м. - Катедра по очни болести, МУ - 

Пловдив. 

3. Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м. - Катедра по очни болести и зрителни науки, 

МУ - Варна. 

4. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. - ръководител Катедра по очни болести, МУ - 

София. 

5. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, д.м. - началник "Очна клиника", УМБАЛ 

"Александровска" - София. 

Резервен член: Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра по очни болести, МУ - 

Пловдив 

 

5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Биофизика” (01.06.08) 

в катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Биофизика” 

(01.06.08) в катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика” към Факултет „Медицина” 

на МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен : 

1. проф. Маргарита Александрова, д.б.н., катедра "Химия и биохимия, Физика и 

биофизика" на МУ-Плевен 

2. доц. д-р Николай Цветков д.м., катедра "Нефрология, хематология и 

гастроентерология" на МУ-Плевен 

3. доц. д-р Анелия Димитрова, д.м., ръководител катедра „Физиология и патологична 

физиология" на МУ-Плевен 

4. доц. Мишел Израел, д.б., катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и медицина на бедствените ситуации" на МУ-Плевен. 

Резервен член :доц. Милена Атанасова д.б., Директор на ДЕСО, МУ- Плевен 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., Ректор на МУ-Пловдив и ръководител катедра 

„Патологична физиология" на МУ-Пловдив, 



  

2. Проф. Стефан Рибаров, д.б.н., бивш ръководител катедра „Медицинска физика и 

биофизика" на МУ-София, 

3. Проф. Атанас Кръстев, д.б.н., ръководител катедра „Медицинска физика, биофизика и 

математка" на МУ-Пловдив. 

Резервен член: проф. Спаска Станилова, д.б.н., ръководител катедра „Молекулярна 

биология, имунология и медицинска генетика" на Медицински факултет, Тракийски 

университет - Стара Загора 

 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и 

венерология” (03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и 

венерология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Дерматология и 

венерология” (03.01.21) в катедра „Експериментална и клинична фармакология, 

дерматология и венерология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.Чл. кор. проф. Радомир Радомиров, дмн  

Резервен член: доц. Руси Марев, дм 

Външни членове за МУ-Плевен: 

Чл. кор. проф. Николай Цанков, дмн 

1. Проф. Никола Ботев Златков, дмн 

2. Проф. Невена Берова, дмн 

3. Проф. Елена Обрешкова, дмн 

4. Генерал-майор проф. Стоян Тонев, дмн 

5. Доц. Кирил Праматаров, дм 

Резервен член: Доц. Снежина Василева, дм 

 

7. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47) 

за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”. 

Гласували 19. За – 19. 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 „Кардиология” 

(03.01.47) за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Иван Георгиев Цинликов, д.м., Ръководител на катедра "Пропедевтика на 

вътрешните болести" - МУ-Плевен 

Резервен член: доц. Явор Иванов, д.м. Началник Клиника по Пневмология и Фтизиатрия 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Димитър Христов Раев д.м.н. - Началник на Клиника по вътрешни болести в 

УМБАЛ "Света Анна - София" 

2. Проф. Федя Петров Николов д.м. - Н-к Клиника по кардиология към УМБАЛ „Свети 

Георги" ЕАД, Пловдив 

3. Проф. Христо Иванов Кожухаров д.м.н - кардиолог 

4. Проф. Витан Влахов д.м.н. - Почетен председател на Българското дружество по 

клинична фармакология и терапия 

5. Проф. Захарий Александров Кръстев д.м.н. - Клиника по гастроентерология УМБАЛ 

"Свети Иван Рилски", МФ, МУ-София 

6. Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, д.м, Началник клиника по Кардиология, 

Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”, София 

Резервен член: доц. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ НКБ, София 

 



  

8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Урология” (03.01.42) за 

нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” на МУ–

Плевен. 

Гласували 19. За – 19. 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 „Урология” 

(03.01.42) за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни 

грижи” на МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ -Плевен: 

1. Доц. д-р Страти Стратев, д.м. Доц. д-р Цветин Генадиев, д.м. 

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

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Петър Панчев, д.м.н.  

2. Проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н.  

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

4. Доц. д-р Илия Салтиров, д.м.  

5. Доц. д-р Марин Георгиев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Красимир Янев, д.м. 

 

9. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Фармакология” 

(03.01.24) за нуждите на катедра „Експериментална и клинична фармакология, дерматология и 

венерология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. 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 „Фармакология” 

(03.01.24) за нуждите на катедра „Експериментална и клинична фармакология, 

дерматология и венерология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен. 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Руси Георгиев Марев, дм, рък. кат. Експериментална и клинична 

фармакология, Дерматология и венерология", МУ-Плевен 

2. Чл.-кор. проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн, кат. Експериментална и клинична 

фармакология, Дерматология и венерология", МУ-Плевен 

Резервен член: Доц. д-р Анелия А. Димитрова, дм, рък. кат. „Физиология и 

патофизиология", МУ-Плевен 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф д-р Анна Белчева Беронова, дмн, кат. „Предклинична и клинична фармакология и 

токсикология", МУ-Варна 

2. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм, кат. „Фармакология и токсикология", МФ-София 

3. Проф. Рени Емил Калфин, д.б., директор на Институт по невробиология, БАН, София 

4. Доц. д-р Славина Кирилова Сурчева, дмн, кат. „Фармакология и токсикология", МФ-

София 

5. Доц. д-р Емил Милчев Гачев, дм, рък. кат. „Клинична фармакология и терапия", МФ-

София 

Резервен член: Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дм, рък. кат. „Предклинична 

и клинична фармакология и токсикология", МУ - Варна 

 

10. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Обща хирургия” 

(03.01.37) за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. 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 „Обща хирургия” 

(03.01.37) за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев д.м.н. 

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

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

4. Доц. д-р Борислав Нинов д.м 

Резервен член: Проф. д-р Любомир Стефанов Ковачев д.м.  

Външни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф д-р Божидар Димитров Хаджиев д.м. МУ-Пловдив 

3.  Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов дм, МУ-Варна 

Резервен член: Доц. Георги Байчев, д.м.,ВМА-София 

 

11. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология” към Факултет 

„Медицина” на МУ–Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност 

„Акушерство и гинекология” (03.01.45) за нуждите на катедра „Акушерство и 

гинекология” към Факултет „Медицина” на МУ–Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. - Председател на НЖ 

2. Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

3. Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Резервен член: Доц. Светла Божинова, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Явор Корновски, д.м. 

2. Доц. д-р Елена Димитракова, д.м. 

Резервен член: Проф. Стефан Иванов, д.м.н. 

 

12. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка със защита на 

дисертационен труд на д-р Виктория Ататнасова Георгиева за присъждане на 

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

(03.01.50) 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

дисертационен труд на д-р Виктория Ататнасова Георгиева за присъждане на 

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

(03.01.50): 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Ваня Недкова, д.м. 

2. Доц. д-р Стоян Танчев, д.м.  

Резервен член: Доц. д-р Бойко Шентов, д.м. 

Външни членове за МУ-Плевен 

1. Проф. д-р Емилия Христова, д.м.н., МУ-София 

2. Проф. д-р Георги Петков, д.м.н., ТрУ, МФ-Стара Загора 

3. Доц. д-р Мая Кръстева, д.м., МУ-Пловдив  

Резервен член: доц. д-р Хр. Мумджиев, Тр. У, МФ-Стара Загора 

 



  

13. Получаване на ISBN за учебни пособия по проект BG051PO0001-4.3.04-0049 

„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен. 

Гласували 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

АС реши:Утвърждава ISBN за учебни пособия по проект BG051PO0001-4.3.04-0049 

„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен както следва: 

1. Компютърни технологии: 

- автор: Доц. Георги Цанев 

- тип на изданието: Учебно пособие 

- учебна дисциплина: Компютърни технологии 

- поредност на изданието: Първо 

- език на изданието: Български 

- формат на изданието: 60/84/16 

- обем на изданието: 200 страници 

- период, в който ще се отпечата: май, 2013 год. 

- корица на изданието: мека подвързия 

 2. Маркетинг в здравеопазването: 

- автор: Проф. Тони Веков 

- тип на изданието: Учебно пособие 

- учебна дисциплина: Маркетинг в здравеопазването 

- поредност на изданието: Първо 

- език на изданието: Български 

 

 

По седма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 
1. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „асистент” по 

гастроентерология и обявяване на конкурс за заемането й докладва: проф. д-р А. Аспарухов.  

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

АС реши: Разкрива една академичната длъжност „асистент” по гастроентерология и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

Факултет „Здравни грижи” 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност „асистент” 

по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията („Здравни грижи”) към 

катедра „Сестрински и терапевтични грижи” на факултет „Здравни грижи”докладва доц. д-р Ал. 

Вълков. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна длъжност „асистент” по 

„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията” („Здравни грижи”) 

към катедра „Сестрински и терапевтични грижи” на факултет „Здравни грижи”.  
 

2. Предложение за промяна в норматива за учебна заетост на асиситентите по „Здравни 

грижи” във Факултет „Здравни грижи” докладва доц. д-р Ал. Вълков. 

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

АС реши: Променя норматива за учебна заетост на асиситентите по „Здравни грижи” 

във Факултет „Здравни грижи” на 360 екв. часа в съответствие с Правилника за 

организация на учебния процес в МУ-Плевен и нормативите за учебна заетост за 

нехабилитиран преподавател по предклиничните дисциплини. 

Нехабилитираните преподаватели по учебна практика да са с норматив 600 екв. часа 

и да организират и провеждат само учебна практика на студентите от специалност 

„Медицинска сестра” и „Акушерка”. 

 

Медицински колеж 

1.Утвърждаване на избор на „асистент” в сектор „Социални и фармацевтични грижи” за 

нуждите на обучението в Медицински колеж докладва доц. д-р П. Йорданова.  

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



  

АС реши: Утвърждава избора на Мариета Боянова Гуновска за „асистент” в сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението в Медицински колеж. 

 

2. Предложение за разкриване на eдна щ. дл. „асистент” по Социално управление към сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението в Медицински колеж и 

обявяване на конкурс за заемането й – докладва доц. д-р П. Йорданова. 

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

АС реши: Разкрива една щ. дл. „асистент” по Социално управление към сектор 

„Социални и фармацевтични грижи” за нуждите на обучението в Медицински колеж и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

 

По осма точка от дневния ред – Текущи: 

1. Обявяване на кокурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Ортопедия и травматология” (03.01.40) в катедра „Ортопедия и 

травматология” към Факултет „Здравни грижи” на МУ-Плевен докладва проф. д-р Томов. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Ортопедия и травматология” (03.01.40) в катедра „Ортопедия и 

травматология” към Факултет „Здравни грижи” на МУ-Плевен. 
 

2.  Кандидатура на МУ-Плевен пред Национален доверителен екофонд – Национална схема 

за зелени инвестиции, ос 1, Процедура за набиране на проекти за повишаване на 

енергийната ефективност на сгради,  с проект „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в Студентско общежитие Медик 1 на Медицински университет – Плевен” 

докладва инж. О. Караджов. 

Проф. Велкова: Каква е общата сума? 

Инж. О. Караджов: Ще бъде известна след изготвяне на проекта. 

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

АС реши: Утвърждава кандидатурата на МУ-Плевен пред Национален доверителен 

екофонд – Национална схема за зелени инвестиции, ос 1, Процедура за набиране на проекти 

за повишаване на енергийната ефективност на сгради, с проект „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в Студентско общежитие Медик 1 на Медицински университет – 

Плевен”. 

 

 

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

 

22. 04. 2013 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


