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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 редовно присъствено заседание на Академичен съвет 

28.03.2022 г. 
 
 

 

I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 
развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Обща хирургия“ на д-р Анислав Венциславов Габърски, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Акушерство и гинекология“ на д-р Антон Георгиев Петров, д.м. 

 
 

II. Направление „Научноизследователска дейност“ 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 
към Научноизследователския институт при МУ – Плевен и обявяване на 
конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 
„Медицина“, по специалност „Професионални болести“ за нуждите на 
преподаването в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални 
заболявания“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 
заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено 
здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, 
училищна, радиационна, хранене и др.)“ за нуждите на преподаването в 
сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към 
катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и 
медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 
Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
ас. д-р Калина Димитрова Терзиева по докторска програма „Епидемиология“, 
ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

5. Актуализиране на Правилника за развитие на академичния състав в МУ – 
Плевен. 
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6. Разглеждане предложение за еднократно заплащане на такса по процедура за 
защита на НС „Доктор на науките“ за лица, външни за Медицински 
университет – Плевен. 

7. Предложение за включване в Издателския план за 2022 г. и издаване на ISBN 
номер на монография „Пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху 
обществото от област Плевен“ с автор гл. ас. д-р Росица Василева                
Петрова, д.м. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

 
III. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 
програма „Управление на здравните грижи“ от професионално направление 
7.4. „Обществено здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 
„Управление на здравните грижи“ от професионално направление 7.4. 
„Обществено здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

3. Утвърждаване на състав на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка на 
Проект за разкриване на специалност от регулираните професии 
„Кинезитерапия“ от професионално направление 7.4. „Обществено здраве“, 
област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“.     

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 
 

IV. Направление „Учебна дейност“ 

1. Актуализиране на правилата за организация и провеждане на учебния процес 
през летния семестър на учебната 2021/2022 година в МУ – Плевен във връзка 
със Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването. 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 
 

Факултет „Обществено здраве“  
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, 
хранене и др.)“  за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска 
екология и професионални заболявания“ към катедра „Хигиена, медицинска 
екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ 
и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 
специалност „Обща медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Обща 
медицина, съдебна медицина и деонтология“ и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 
            Докл.: Доц. д-р М. Карчева  
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V. Разни 

1. Предложение за утвърждаване на размера на таксите за обучение за учебната 
2022-2023 година. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание на АС, проведено на 28 март 2022 година 

 

 
Присъстват:   33 члена на АС 

Отсъстват:     6 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Димитър Господинов – отсъствие по болест, проф. Савелина 

Поповска – отпуск, проф. Николай Колев – отпуск, д-р Мартин Караманлиев – в чужбина, 

ас. д-р Борис Духленски, Джулия Ботева 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

     17 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

     11 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Димитров откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният 

дневен ред беше приет единодушно, без „Против“ и „Въздържали се“. 

 

По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен - 

дипломите връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

1. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност „Обща 

хирургия“ на д-р Анислав Венциславов Габърски, д.м. 
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2. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 

„Акушерство и гинекология“ на д-р Антон Георгиев Петров, д.м. 

 

По втора точка от дневния ред – Направление „Научноизследователска 

дейност“ - докладва доц. д-р Г. Ставрева, Заместник-Ректор 

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

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

Научноизследователския институт при МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането 

ѝ. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

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

Научноизследователския институт при МУ – Плевен и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

 

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

„Медицина“, по специалност „Професионални болести“ за нуждите на преподаването в 

сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра 

„Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените 

ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Професионални болести“ за нуждите на преподаването 

в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към 

катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането ѝ. 
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3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 

7.1. „Медицина“, по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна, хранене и др.)“ за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска 

екология и професионални заболявания“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна, хранене и др.)“ за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, 

медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра „Хигиена, 

медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените 

ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс 

за заемането ѝ. 

 

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

ас. д-р Калина Димитрова Терзиева по докторска програма „Епидемиология“, ПН 7.1. 

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

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

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

ОНС "Доктор" на ас. д-р Калина Димитрова Терзиева по докторска програма 

„Епидемиология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. – Зам.-Декан на Факултет „Медицина“ на            

МУ – Плевен, катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ 

2. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. – Ръководител 

катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, 
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ФОЗ, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен 

титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м. – Ръководител катедра 

„Епидемиология и хигиена“, МУ – София. 

2. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, д.м. – Ръководител катедра 

„Епидемиология и МБС“, МУ – Пловдив. 

3. Полк. доц. д-р Иван Константинов Попиванов, д.м. – Зам.-Началник по научно-

учебната част на ВМА – София, Началник катедра „Военна медицина“ на                   

ВМА – София. 

 
Резервен външен член: доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, д.м. – катедра 

„Епидемиология и хигиена“, МУ – София, която става редовен външен член при отсъствие 

на външен титуляр. 

 

5. Актуализиране на Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Актуализира Правилника за развитие на академичния състав в МУ – 

Плевен. 

 
6. Разглеждане предложение за еднократно заплащане на такса по процедура за 

защита на НС „Доктор на науките“ за лица, външни за Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема предложението за еднократно заплащане на такса от 3000 лв. 

по процедура за защита на НС „Доктор на науките“ за лица, външни за Медицински 

университет – Плевен, дължима при стартиране на процедурата за предварително 

обсъждане на дисертационния труд. Съгласно чл. 91 ал. 2 от ПРАС, тези кандидати 

поемат разходите касаещи заплащането на членовете на Научното жури. 
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7. Предложение за включване в Издателския план за 2022 г. и издаване на ISBN 

номер на монография „Пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху обществото 

от област Плевен“ с автор гл. ас. д-р Росица Василева Петрова, д.м. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за включване в Издателския план за 2022 г. и 

издаване на ISBN номер на монография „Пандемията от COVID-19 и нейното 

отражение върху обществото от област Плевен“ с автор гл. ас. д-р Росица Василева 

Петрова, д.м. 

 

По трета точка от дневния ред – Направление „Качество на обучението и 

акредитация“ – докладва доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., Заместник-Ректор 

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

програма „Управление на здравните грижи“ от професионално направление 7.4 

„Обществено здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Управление на здравните грижи“ от професионално 

направление 7.4 „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“. 

 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Управление на здравните грижи“ от професионално направление 7.4 „Обществено 

здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Управление на здравните грижи“ от професионално направление 7.4 

„Обществено здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

 

3. Утвърждаване на състав на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка на Проект 

за разкриване на специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ от 
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професионално направление 7.4 „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“.    

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за изготвяне на Доклад-

самооценка на Проект за разкриване на специалност от регулираните професии 

„Кинезитерапия“ от професионално направление 7.4 „Обществено здраве“, област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“: 

Председател: Доц. Ростислав Валентинов Костов, д.м. 

Членове: 

1. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п.; 

2. Доц. Таня Николаева Мегова, д.м.; 

3. Ас. Любомира Евгениева Тотева; 

4. Емилия Лескова (експерт учебна дейност). 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност“ - 

докладва доц. д-р С. Вълкова, Заместник-Ректор 

1. Актуализиране на правилата за организация и провеждане на учебния процес през 

летния семестър на учебната 2021/2022 година в МУ – Плевен във връзка със Заповед № 

РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Актуализира правилата за организация и провеждане на учебния 

процес през летния семестър на учебната 2021/2022 година в МУ – Плевен във връзка 

със Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването: всички 

упражнения, учебни практики и стажове да преминат изцяло в присъствена форма, 

считано от 28.03.2022 г. Действащата организация на провеждане на лекциите да се 

запази. 
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Факултет „Обществено здраве“ - докладва доц. д-р М. Карчева, Декан 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“  

за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални 

заболявания“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и 

медицина на бедствените ситуации“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкриване на една академична длъжност "Асистент" по специалност 

„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“ за 

нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални 

заболявания“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и медицина на бедствените ситуации“ и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

 
2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

специалност „Обща медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Обща медицина, 

съдебна медицина и деонтология" и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкриване на една академична длъжност "Асистент" по специалност 

„Обща медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Обща медицина, съдебна 

медицина и деонтология" и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 
 
По пета точка от дневния ред – Разни – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., 

Ректор 

1. Предложение за утвърждаване на размера на таксите за обучение за учебната 2022-

2023 година. 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се – няма.  

АС реши:  

1. Да се запази размерът на таксите за кандидатстване и обучение по държавна 

поръчка. 
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2. Да се промени размерът на таксата за англоезично обучение на специалностите 

от професионално направление „Здравни грижи“ от 3000 евро на 3200 евро. 

3. Да се въведе такса за езиков курс за подготовка на студенти за обучение в 

професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 1700 евро. 

 

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

 

 

 

28.03.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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