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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №29 

от заседание на АС, проведено на 28 септември 2020 година 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р В. Недкова, ас. д-р Поля Маринова, и 

Иванела Димитрова, Мария Георгиева. 

По други причини – проф. Т. Веков, доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р Ивелин 

Ангелов, д-р Ив. Пресолски, д-р Полина Василева, Радостин Димитров, Ралица 

Петрова. 

Проф. М. Александрова присъства on line. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

19 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. Предложеният 

дневен ред беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

Комисия по избора: проф. д-р А. Русева, д-р Н. Статев и Константина 

Каракадиева. Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 
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По първа точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 30.06.2020 г. – докл. И. Потурлиев, Фин. директор. 

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

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

към 30.06.2020 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет 

относно касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2020 г. - докладва 

доц. д-р Цв. Валентинова. 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2020 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска 

дейност” – докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по 

научна специалност „Обща хирургия“, 7.1. ПН „Медицина“ на доц. д-р Добромир 

Димитров Димитров, д.м., за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите 

болести“ към Факултет „Медицина“ на  МУ – Плевен. 

Положителни изказвания в подкрепа на избора направиха проф. д-р Д. Стойков, 

проф. д-р А. Аспарухов, проф. д-р Т. Делийски, проф. д-р С. Поповска, доц. д-р С. 

Илиев. 

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

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора за заемане на 

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Обща хирургия“, 7.1. 

ПН „Медицина“ на доц. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., за нуждите на 

катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ към Факултет „Медицина“ 

на  МУ – Плевен. (протоколът от гласуването се прилага отделно). 
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2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

научна специалност „Нефрология“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Бисер Кирилов Борисов, 

д.м. за нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ към 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Положителни изказвания в подкрепа на избора направиха проф. д-р Сл. Томов, 

проф. д-р Ц. Дойчинова, доц. д-р С. Илиев, доц. д-р Г. Ставрева. 

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

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по научна специалност „Нефрология“, ПН 7.1. 

„Медицина“ на д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., за нуждите на катедра 

„Нефрология, хематология и гастроентерология“ към Факултет „Медицина“ на 

МУ – Плевен (протоколът от гласуването се прилага отделно). 

 

3. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Професор", ПН 7.1. „Медицина“ по научна специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Професор", 

ПН 7.1. „Медицина“ по научна специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

 

4. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по научна специалност „Акушерство и гинекология“ към 

катедра „Акушерски грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на  МУ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", 

ПН 7.1. „Медицина“ по научна специалност „Акушерство и гинекология“ към 

катедра „Акушерски грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, и 

обявява конкурс за заемането ѝ. 
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5. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Главен асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“ по научна специалност „Статистика и 

демография“ към катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“ 

на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Главен 

асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“ по научна специалност „Статистика и 

демография“ към катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по научна специалност „Акушерство и гинекология“ 

към Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност 

„Акушерство и гинекология“ към Научноизследователския институт при МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

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

4. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Кирил Георгиев Киров, д.м.н., НИИ 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, д.м., Кат. “Медицинска генетика”, МУ-

София. 

2.  Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, д.м.н., ВМА София 

3.  Доц. д-р Мария Величкова Юнакова, д.м., Кат. “Акушерство и гинекология”, 

МУ-Варна. 

Резервен член: Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м., Университет „Проф. 

Асен Златаров” – Бургас. 
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7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Доцент" по научна специалност „Обща хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност 

„Обща хирургия“ към Научноизследователски институт при МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

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

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

Резервен член: Доц. д-р Кирил Георгиев Киров, д.м.н., НИИ 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н., Клиника по чернодробна, жлъчна и 

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ “Токуда” ЕАД, София 

2. Доц. Д-р Димитър Иванов Буланов, д.м., Кат. “Обща и оперативна хирургия, 

МУ-София 

3. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м., Кат. “Обща и оперативна хирургия”, 

МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, д.м., Клиника по чернодробна, 

жлъчна и панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ “Токуда” 

ЕАД, София 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по научна специалност „Епидемиология“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност 

„Епидемиология“ към Научноизследователския институт при МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
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1.  Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. 

2. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

3. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Тодоров Ватев, д.м., Кат. “Епидемиология и медицина на 

бедствените ситуации”, МУ-Пловдив 

2. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м., Кат. “Епидемиология” МУ-София 

3. Доц. д-р Андрей Ангелов Галев, д.м., Научно-приложен център по военна 

медицина и хигиена, ВМА-София 

4. Доц. Д-р Иван Костантинов Попиванов, д.м., Кат. “Военна медицина”, ВМА-

София 

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

център по военна медицина и хигиена, ВМА-София 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Обща хирургия“ 

към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ 

– Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по научна 

специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите 

болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. 

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

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

Резервен член: Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Георги Иванов Попиванов, д.м. 
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Резервен член: Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м. 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Социална медицина 

и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет „Здравни 

грижи“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. Ростислав Валентинов Костов, д.м. 

2. Доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. 

Резервен член: Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, д.м., МУ-София 

2. Проф. Николай Ангелов Попов, д.м., МУ-София 

3. Доц. Румяна Тодорова Янева, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. Цветелина Милчева Петрова-Гогова, д.м., МУ-София 

 

11. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 

д-р Александър Димитров Любенов по специалност „Акушерство и гинекология“. 

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

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

ОНС "Доктор" на д-р Александър Димитров Любенов по специалност 

„Акушерство и гинекология“: 

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. 

Резервен член: Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

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

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

3. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ-Пловдив 

Резервен член: Доц. д-р Георги Ганчев Хубчев, д.м. 

 

12. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-

р Климентина Димитрова Господинова по научна специалност „Дерматология и 

венерология“. 

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

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

ОНС "Доктор" на д-р Климентина Димитрова Господинова по научна 

специалност „Дерматология и венерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. 

2. Доц. д-р Ваня Цветкова-Вичева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Людмил Терзиев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Цанков, д.м.н., Токуда болница-София 

2. Доц. д-р Развигор Дърленски, д.м., Тр У-Ст. Загора 

3.  Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Даниела Грозева, д.м., РУ „Ангел Кънчев” 

 

13. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 

д-р Горан Сарафилоски по научна специалност „Гастроентерология“. 

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

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

ОНС "Доктор" на д-р Горан Сарафилоски по научна специалност 

„Гастроентерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Миглена Сл. Стамболийска-Николова, д.м. 

2. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 
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Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н., ВМА-София 

2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м., УМБАЛ “Каспела” - Пловдив 

3.  Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м., УМБАЛ “Св. Марина” - Варна 

Резервен член: Проф. д-р Мария Сточнова Панчовска, д.м.н., МУ-Пловдив 

 

14. Актуализиране на Процедура за присъждане на почетни звания, отличия и 

знаци в МУ – Плевен. 

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

АС реши: Приема актуализирането на Процедурата за присъждане на 

почетни звания, отличия и знаци в МУ – Плевен. 

 

15. Актуализиране на възнаграждението на членовете на Научно жури в конкурси 

за заемане на академични длъжности с участие на повече от един кандидат. 

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

АС реши: Приема актуализирането на възнаграждението на членовете на 

Научно жури в конкурси за заемане на академични длъжности с участие на повече 

от един кандидат, влючително и действащите към този момент процедури. 

 

16. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2020/2021 г. и 

предложение за преобявяването им в ДВ. 

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

АС реши: Приема преразпределението на незаетите места в конкурса за 

докторанти 2020/2021 г. и тяхното преобявяване в ДВ. 

 

17. Промяна в състава на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Право“ към катедра 

„Социални и фармацевтични дейности“, Медицински колеж на МУ – Плевен. 

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

АС реши: На мястото на проф. Александър Воденичаров, д-р по право, 

Академия на МВР-София, Юридически факултет, да влезе проф. Симеон Тасев, д-
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р по право, Бургаски свободен университет, Юридически факултет. Като резервен 

член да бъде включена доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м., МУ-Плевен. 

 

18. Предложение за разкриване на една академична длъжност «главен асистент» в 

област на висше образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално 

направление 3.4 Социални дейности, по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“ в 

катедра «Социални и фармацевтични дейности» и обявяване на конкурс. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност «Главен асистент» в област 

на висше образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално 

направление 3.4 Социални дейности, по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“ в 

катедра «Социални и фармацевтични дейности» и обявява конкурс за заемането 

й. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Качество и 

акредитация“. докладва доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Неврология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Неврология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръката на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Неврология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема Доклада за изпълнение на препоръката на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на 

докторска програма „Неврология“. 

 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Неврология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – м. юли 2020 г. 

Проф. Томов направи предложение като структура да се добави и НИИ към МУ-

Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Неврология“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – 

м. юли 2020 г. 

 

4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Обща хирургия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Обща хирургия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

5. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръката на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Обща 

хирургия“. 

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

АС реши: Приема Доклада за изпълнение на препоръката на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на 

докторска програма „Обща хирургия“. 
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6. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Обща хирургия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода 2015 – м. юли 2020 г. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Обща хирургия“ от професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода 2015 

– м. юли 2020 г. 

 

7 Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръката на Постоянната комисия 

по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) на НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Физиология на животните и човека“. 

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

АС реши: Утвърждава Доклада за изпълнение на препоръката на 

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика 

(ПКПНМИ) на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 

програма „Физиология на животните и човека“. 

 

8. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма 

„Физиология на животните и човека“ във „Физиология на човека“ от професионално 

направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

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

АС реши: Променя наименованието на докторска програма „Физиология на 

животните и човека“ във „Физиология на човека“ от професионално направление 

7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

9. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Физиология на човека“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Физиология на човека“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

10. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Физиология на човека“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – м. юли 

2020 г. 

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

АС реши: Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация 

на докторска програма „Физиология на човека“ от професионално направление 

7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода 

м. август 2016 – м. юли 2020 г. 

 

11. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Дерматология и венерология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Дерматология и венерология“ от професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

12. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Дерматология и венерология“. 

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

АС реши: Утвърждава Доклада за изпълнение на препоръките на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на 

докторска програма „Дерматология и венерология“. 

 

13. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Дерматология и венерология“ от професионално направление 7.1 Медицина, 
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област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – м. 

юли 2020 г. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Дерматология и венерология“ от професионално 

направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт за периода м. август 2016 – м. юли 2020 г. 

 

14. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Генетика“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Генетика“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

 

15. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия 

по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Генетика“. 

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

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната 

комисия по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА 

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Генетика“. 

 

16. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Генетика“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за периода м. август 

2016 – м. юли 2020 г. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Генетика“ от професионално направление 4.3 Биологически 
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науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика за периода м. август 2016 – м. юли 2020 г. 

 

17. Предложение за промяна на наименованието на докторска програма 

„Генетика“ в „Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

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

АС реши: Променя наименованието на докторската програма „Генетика“ в 

„Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

18. Приемане на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт 

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

АС реши: Приема Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

19. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – м. юли 

2020 г. 

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

АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Медицинска генетика“ от професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. 

август 2016 – м. юли 2020 г. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление ”Учебна дейност” – 

докладва он лайн проф. М. Александрова. 
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1. Утвърждаване на Правила за стартиране на академичната 2020/2021година и 

провеждане на учебен процес в МУ - Плевен в условията на епидемична обстановка. 

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

АС реши: Утвърждава Правилата за стартиране на академичната 

2020/2021година и провеждане на учебен процес в МУ - Плевен в условията на 

епидемична обстановка. 

 

2. Предложение за намаляване на таксите, определени за специалност "Медицина" 

по чл. 95, ал. 4 от ЗВО , за студентите от 2-ри до 6-ти курс. 

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

АС реши: Намалява таксите, определени за специалност "Медицина" по чл. 

95, ал. 4 от ЗВО, за студентите от 2-ри до 6-ти курс. 

 

 

Факултет „Медицина“ - докладва проф. д-р А. Аспарихов, Декан. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Васил Величков 

Тодоров, д.м.н., за срок от една година. 

Гласували: 25. За – 19, против – 6, невалидни – не. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. д-р Васил Величков Тодоров, 

д.м.н., за срок от една година (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

 

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

1. Обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност „асистент“ 

по „Технология на лекарствените форми и биофармация“ в сектор „Технология на 

лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ по „Технология на лекарствените форми и биофармация“ в сектор 

„Технология на лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“ във факултет „Фармация“. 
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2. Удължаване на трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова за срок от 

една година. 

Гласували: 25. За – 23, против – 1, невалидни – 1. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. Регина Комса-Пенкова за 

срок от една година (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

 

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

1. Утвърждаване на актуализирани учебни планове за специалности "Управление на 

здравните грижи" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по реда на чл.3 (ал.2 и 3) от ЕДИ-

2006. 

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

АС реши: Утвърждава актуализираните учебни планове за специалности 

"Управление на здравните грижи" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по реда 

на чл.3 (ал.2 и 3) от ЕДИ-2006. 

 

 

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

1. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за една щатна длъжност 

„Асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в катедра „Акушерски грижи“. 

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

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една щатна 

длъжност „Асистент“ по „Управление на здравните грижи“ в катедра 

„Акушерски грижи“. 

 

2. Удължаване срока на трудовия договор с една година на проф. д-р Начко Илиев 

Тоцев, д.м., ръководител катедра „Образна диагностика и лъчелечение“. 

Гласували: 25. За – 23. Против - 0. 

АС реши: Удължава срока на трудовия договор с една година на проф. д-р 

Начко Илиев Тоцев, д.м., ръководител катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение“ (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 



 
ФОРМУЛЯР 

Индекс: Фо 03.02.00-07 

Издание: П 

Протоколи от Академичен съвет 
Дата: 20.02.2013 г. 

Страница 18 от 21 

 
 

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

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2020 – 

2021 година за нуждите на Медицински колеж. 

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

АС реши: Утвърждава списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 

2020 – 2021 година за нуждите на Медицински колеж. 

 

2. Утвърждаване на предложение за обявяване на конкурс за две академични 

длъжности «асистент» по «Управление на здравните грижи» в катедра «Медико-

диагностични дейности». 

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

АС реши: Обявява конкурс за две академични длъжности «Асистент» по 

«Управление на здравните грижи» в катедра «Медико-диагностични дейности». 

 

 

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

Ректор. 

1. Утвърждаване на представители на студентите и докторантите за членове на 

Общото събрание от квотата на студенти и докторанти. 

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

АС реши: Утвърждава предложените представители на студентите и 

докторантите за членове на Общото събрание от квотата на студенти и 

докторанти. 

 

2. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава списъчния състав на Общото събрание на МУ-

Плевен. 

 

3. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общото събрание на 

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

АС реши: Утвърждава датата 05.11.2020 г., място – аудиторум „Магнум”и 

дневния ред за провеждане на Общото събрание на МУ-Плевен. 

 

4. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на МУ-Плевен, в съответствие с измененията на ЗВО, ДВ, бр. 17/25.02.2020 

г. – докл. доц. д-р Иван Лалев, Председател на ОС. 

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

АС реши: Приема се предложението за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен, в съответствие с 

измененията на ЗВО, ДВ, бр. 17/25.02.2020 г. 

 

5. Предложение за разкриване на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“ по научна специалност „Урология“ към катедра „Сестрински хирургични 

грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 

научна специалност „Урология“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“, 

Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

6. Предложение за разкриване на академична длъжност "Главен асистент", ПН 

7.4. „Медицина“ по научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Медицина“ по научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 
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7. Предложение за разкриване на академична длъжност "Асистент", по 

„Урология“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ 

на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", по „Урология“ към 

катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – 

Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

8. Предложение за разкриване на длъжност "Асистент", по „Управление на 

здравните грижи“ към катедра „Акушерски грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ 

– Плевен, и обявяване конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", по „Управление на 

здравните грижи“ към катедра „Акушерски грижи“, Факултет „Здравни грижи“ 

на МУ – Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

9. Предложение за разкриване на длъжност "Асистент", към катедра 

„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", към катедра 

„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и обявява 

конкурс за заемането ѝ. 

 

10. Предложение за разкриване на длъжност "Асистент", в сектор „Съдебна 

медицина и деонтология” на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология”, фак. „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", в сектор „Съдебна 

медицина и деонтология” на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 
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деонтология”, фак. „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

 

11. Предложение за разкриване на две отделни катедри - катедра „Микробиология 

и вирусология“ и „Медицинска генетика“ към Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

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

АС реши: Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” 

към Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен се преструктурира в две отделни 

катедри - „Микробиология и вирусология“ и „Медицинска генетика“ към същия 

факултет. 

 

12. Предложение за разкриване на академична длъжност "Асистент", в кат. 

„Микробиология и вирусология“ към Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", в кат. 

„Микробиология и вирусология“ към Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и 

обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

13. Предложение за разкриване на академична длъжност "Асистент", в катедра 

„Медицинска генетика“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива академична длъжност "Асистент", в катедра 

„Медицинска генетика“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявява 

конкурс за заемането ѝ. 

 

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

28. 09. 2020 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

        Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


