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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  

18.05.2015 г.  
 

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

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

1. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

1.1. Доц. д-р Христина Викторова Лебанова, д.м. по научната специалност „Социална медицина 

и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

1.2. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова по научната специалност „Вътрешни болести” 

(03.01.13). 

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

2.1. Д-р Надя Илиева Коларова-Янева по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50). 

2.2. Д-р Десислава Петрова Петрова по научната специалност „Кардиология” (03.01.47). 

 

ІІ. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2015 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

ІІІ. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2015 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

ІV. Становище на Контролния съвет относно отчет за дейността на ръководството на Медицински 

колеж и законосъобразността на проведените избори за попълване състава на колежанския съвет. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„професор” по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” (03.01.03) на доц. 

д-р Савелина Любенова Поповска. 

2. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„професор” по научната специалност „Химия” (01.05.00) на доц. Ангелина Милчева Стоянова, 

д.х. 

3. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„професор” по научната специалност „Инфекциозни болести” (03.01.33) на доц. д-р Цеца 

Георгиева Дойчинова. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. за заемане на академичната 

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

преподаването в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет 

„Медицина”. 

5. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми и биофармацията” 

(03.02.01) на Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф. 

6. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по научната специалност „Микропедиатрия” (03.01.51) на д-р Виктория Атанасова 

Георгиева, д.м. 

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

„доцент” по научната специалност „Белодробни болести”  на д-р Пламен Славов Павлов, д.м. 
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8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на ОНС „доктор” по 

научната специалност „Анестезиология и реаниматология” (03.01.38) на д-р Даниела Асенова 

Арабаджиева. 

9. Отчисляване с право на защита и утвърждаване на предложение за научно жури за защита на 

дисертационния труд на д-р Христина Йотова Хиткова по научната специалност 

„Микробиология” (01.06.12). 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Качество и акредитация 

1. Утвърждаване на предложения за членове на Постоянните комисии към 

Акредитационния съвет на НАОА. 

 

   Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

VІ. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Разкриване на 2 щатни академични длъжности „асистент” по „Неврология” и обявяване на 

конкурси за заемането им. 

2. Обявяване на конкурс за заемане на 1 щатна академична длъжност „асистент” по 

„Неврохирургия”. 

Докл.: Доц. А. Стоянова 

Факултет „Здравни грижи” 

1. Разкриване на 1 щатна академичната длъжност „доцент” по „Акушерство и гинекология” 

(03.01.45) към катедра „Акушерски грижи” и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Разкриване на 1 щатна академичната длъжност „асистент” по „Имунология” към катедра 

„Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология”, сектор „Клинична имунология” и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 

VІІ. Текущи. 

1. Предложение за избор на омбудсман на МУ-Плевен за учебната 2014/2015 година.  

2. Разкриване на 1 щатна академичната длъжност „доцент” в научната област „Социални, 

стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности” за нуждите на 

сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание на АС, проведено на 18 май 2015 година 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Аспарухов, доц. д-р Е. Балтов, доц. д-р С. 

Поповска, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р Б. Нинов, доц. д-р Е. 

Конова, доц. д-р Ив. Лалев, доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Сл. Богданов. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

17 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 за гласуване Дневения ред и Комисия по 

избора, които бяха приети с пълно болшинство. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Доц. д-р А. Русева 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Ал. Тодоров 

 

Дневният ред беше приет с пълно болшинство. 

 

 

Проф. Томов покани официално всички членове на АС на Тържествено честване на 24 май – 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, което ще се проведе на 21 

май, четвъртък, в зала „Магнум” от 13.30 ч. 

 

 

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 „Доцент”: 

1.1. Доц. д-р Христина Викторова Лебанова, д.м., по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53). 

 

1.2. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова, д.м.,  по научната специалност „Вътрешни 

болести” (03.01.13). 

 

2. За присъждане на научната степен „Доктор на науките”: 

2.1. Д-р Надя Илиева Коларова-Янева по научната специалност „Педиатрия” (03.01.50). 

2.2. Д-р Десислава Петрова Петрова по научната специалност „Кардиология” (03.01.47). 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 
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По втора точка от дневния ред - Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен 

към 31.03.2015 г. докладва г-н И. Потурлиев. 

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

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.03.2015 г. 

 

По трета точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет относно обяснителна 

записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2015 г. докл. доц. 

д-р М. Симеонова. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно обяснителна записка към 

отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2015 г.  

 

По четвърта точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет относно отчет за 

дейността на ръководството на Медицински колеж и законосъобразността на проведените избори 

за попълване състава на Колежанския съвет – докл. доц. д-р М. Симеонова. 

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

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

ръководството на Медицински колеж и законосъобразността на проведените избори за 

попълване състава на Колежанския съвет. 

 

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

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

Средкова. 

 

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” 

(03.01.03) на доц. д-р Савелина Любенова Поповска. 

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

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология” 

(03.01.03) на доц. д-р Савелина Любенова Поповска: 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Цанка Борисова Бошнакова-Празникова, д.м.н. 

3. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, д.м.н. 

4. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м.  

Резервен член: Доц. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, д.м. 

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Евлоги Евлогиев Маринов, д.м. 

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

3. Проф. д-р Емилиан Алексиев Иванов, д.м.н. 

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

 

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Химия” (01.05.00) на доц. Ангелина 

Милчева Стоянова, д.х. 

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

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Химия” (01.05.00) на доц. Ангелина 

Милчева Стоянова, д.х.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен : 

1. Доц. Мария Георгиева Ангелова, д.х., МУ-Плевен. 
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Резервен член: Проф. Стефан Емилов Бояджиев, д.х.н., МУ-Плевен. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1.  Проф. д-р Веселина Георгиева Гаджева, д.х.н, ТУ-Ст. Загора. 

2.  Проф. д-р Мона Динкова Станчева, д.х.н., МУ-Варна. 

3.  Проф. д-р Соня Харутюн Арпаджян-Ганева, д.х.н., СУ „Кл. Охридски”. 

4. Проф. д-р Антоанета Младенова Желева, ТУ-Ст. Загора. 

5.  Проф. д-р Васко Данаилов Идакиев, Институт по катализ, БАН. 

6.  Доц. д-р Весела Денева Кънчева, Институт по органична химия с център по фитохимия, 

БАН. 

Резервен член: Доц. д-р Любомир Евстатиев Македонски, МУ - Варна. 

 

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Инфекциозни болести” (03.01.33) на доц. д-р 

Цеца Георгиева Дойчинова. 

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

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

длъжност „Професор” по научната специалност „Инфекциозни болести” (03.01.33) на доц. д-

р Цеца Георгиева Дойчинова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. д-р Мария Средкова, д.м.  

2. Доц. д-р Галя Ганчева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Димитър Шаламанов, д.м. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1.  Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н, ВМА-София. 

2.  Проф. д-р Майда Тихолова, д.м., МУ-София. 

3.  Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м.н., МУ-Пловдив. 

4. Доц. д-р Маргарита Господинова, д.м., МУ-Варна. 

5. Доц. д-р Лилия Пекова, д.м., ТУ-Ст. Загора. 

Резервен член: Доц. д-р Андрей Петров, д.м., МУ - Пловдив. 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., за заемане на 

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

нуждите на преподаването в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към Факултет 

„Медицина”. 

В подкрепа на избора на д-р Димитров за доцент се изказаха проф. д-р Т. Делийски, проф. д-

р М. Средкова и проф. д-р Сл. Томов. 

Гласували: 18. За – 28. Против и въздържали се няма. (явно поименно гласуване). 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., за заемане на 

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

нуждите на преподаването в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към 

Факултет „Медицина”. 

 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми и 

биофармацията” (03.02.01) на Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф. 

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

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Технология на лекарствените форми и 

биофармацията” (03.02.01) на Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. Тони Веков, д.м.н. 

2. Проф. Евгени Минков, д.ф.н. 

3. Проф. д-р Радомир Радомиров, д.м.н. 



6 

 

4. Доц. д-р Руси Марев, д.м. 

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

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1.  Доц. Стефка Титева, д.ф. 

2. Проф. Николай Ламбов, д.ф. 

3. Проф. Пламен Пейков, д.ф. 

Резервен член: Доц. Евгени Григоров, д.м. 

 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Микропедиатрия” (03.01.51) на д-р Виктория 

Атанасова Георгиева, д.м. 

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

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

длъжност „Доцент” по научната специалност Микропедиатрия” (03.01.51) на д-р Виктория 

Атанасова Георгиева, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Йордан Попов, д.м. 

2. Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м. 

3. Проф. д-р Ваня Недкова, д.м. 

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

 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Боряна Слънчева, д.м., МУ-София. 

2. Проф д-р Мая Кръстева, д.м., МУ-Пловдив. 

3. Доц. д-р Ралица Георгиева, д.м., МУ-София. 

4. Доц. д-р Христо Мумджиев, д.м., ТУ-Ст Загора. 

Резервен член: Доц. д-р Нели Жекова, д.м., МУ-София. 

 

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Белодробни болести” на д-р Пламен Славов 

Павлов, д.м. 

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

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

длъжност „Доцент” по научната специалност „Белодробни болести” на д-р Пламен Славов 

Павлов, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. 

2. Доц. д-р Павлина Николова, д.м. 

3. Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

4. Проф. д-р Мария Цекова, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Катя Тодорова, д.м. 

 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Попов, д.м., МИ – МВР-София. 

2. Доц. д-р Диана Петкова, д.м., МУ-Варна. 

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

Резервен член: Доц. д-р Ваня Юрукова, д.м., СБАЛББ „Света София”, София. 

 

8. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор” по научната специалност „Анестезиология и реаниматология” (03.01.38) на д-р Даниела 

Асенова Арабаджиева. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор” по научната специалност „Анестезиология и реаниматология” (03.01.38) на д-р 

Даниела Асенова Арабаджиева: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Радко Радев, д.м.н. 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Николай Колев, д.м. 

 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р С. Георгиев, д.м. 

2. Доц. д-р М. Атанасова, д.м. 

3. Проф. д-р Н. Гавраилова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Н. Младенов, д.м.н. 

 

9. Отчисляване с право на защита и утвърждаване на предложение за научно жури за защита 

на дисертационния труд на д-р Христина Йотова Хиткова по научната специалност 

„Микробиология” (01.06.12). 

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

АС реши: Отчислява с право на защита на дисертационния труд д-р Христина Йотова 

Хиткова по научната специалност „Микробиология” (01.06.12). 

 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за придобиване на ОНС 

„Доктор” по научната специалност „Микробиология” (01.06.12). от д-р Христина Йотова 

Хиткова: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Средкова, д.м. 

2. Доц. Ангелина Стоянова, д.х. 

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

 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н., НЦЗПБ-София. 

2. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н., НЦЗПБ-София. 

3. Проф. д-р Калина Божкова, д.м., МУ-Варна. 

Резервен член: Проф. д-р Мариана Мурджева, д.м., МУ-Пловдив. 

 

 

Качество и акредитация – докладва доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на предложения за членове на Постоянните комисии към 

Акредитационния съвет на НАОА. 

 

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

АС реши: Предлага за членове на Постоянните комисии към Акредитационния съвет на 

НАОА както следва: проф. д-р Снежана Тишева – Комисия по здравеопазване и спорт; доц. д-

р Венета Шопова и доц. д-р Цветан Луканов – Комисия по природни науки, математика и 

информатика. 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”:  
Факултет „Медицина” - докладва доц. д-р А. Стоянова. 

1. Разкриване на две щатни академични длъжности „Асистент” по „Неврология” и обявяване 

на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Асистент” по „Неврология” и 

обявява конкурси за заемането им. 
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2. Обявяване на конкурс за заемане на една щатна академична длъжност „Асистент” по 

„Неврохирургия”. 

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

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

„Асистент” по „Неврохирургия”. 

 

 

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

1. Разкриване на една щатна академичната длъжност „Доцент” по „Акушерство и 

гинекология” (03.01.45) към катедра „Акушерски грижи” и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академичната длъжност „Доцент” по „Акушерство и 

гинекология” (03.01.45) към катедра „Акушерски грижи” и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Разкриване на една щатна академичната длъжност „Асистент” по „Имунология” към 

катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология”, сектор „Клинична 

имунология” и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академичната длъжност „Асистент” по „Имунология” 

към катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология”, сектор 

„Клинична имунология” и обявява конкурс за заемането й. 

 

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

1. Предложение за избор на омбудсман на МУ-Плевен за учебната 2014/2015 година.  

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

АС реши: Избира доц. д-р Венета Шопова, д.м., за омбудсман на МУ-Плевен за 

учебната 2014/2015 година.  

 

2. Разкриване на една щатна академичната длъжност „Доцент” в научната област 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности” за 

нуждите на сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж. 

 

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

АС реши: Разкрива една щатна академичната длъжност „Доцент” в научната област 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности” 

за нуждите на сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински колеж, и 

обявява конкурс за заемане на длъжността. 

 

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

 

 

18. 05. 2015 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


