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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 

30.05.2022 г. 
 

 
I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Управление на здравните грижи“, на ас. Милена Колева 
Сълева. 
 

II. Награждаване на най-изявените студенти за 2022 г. и за отлично 
усвояване на български език. 

 
III. Утвърждаване на състав на Научния съвет към Научноизследователския 

институт при МУ – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 
 

IV. Направление „Научноизследователска дейност“ 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Гастроентерология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р 
Маргарита Димитрова Влахова, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински 
терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“, към катедра 
„Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 
медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, за нуждите на 
„Инфекциозна клиника“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Епидемиология“, към катедра 
„Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 
медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на 
конкурс за заемането ѝ.  

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

5. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 
„Медицина“, по специалност „Обща хирургия“, към катедра „Хирургически 
болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Отделение 
по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ на УМБАЛ  „Д-р Георги 
Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

6. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“, към 
катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, 
за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 
конкурс за заемането ѝ. 

7. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“, към катедра 
„Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен, за нуждите на „Клиника по онкологична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“ – Плевен“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

8. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 
ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Управление на здравните 
грижи“, към катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 
информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 
Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

9. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност 
„Анестезиология и интензивно лечения“ към Научноизследователския 
институт при МУ – Плевен. 

10. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 
специалност „Професионални болести“ към катедра „Хигиена, медицинска 
екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, 
Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

11. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“ по 
специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, 
хранене и др.)“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 
заболявания и медицина на бедствените ситуации“, факултет „Обществено 
здраве“ на МУ – Плевен.  

12. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Мариела Стефанова 
Камбурова, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, 
Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

13. Предложение за издаване на ISBN номер на сборник с резюмета от Научно-
практическа конференция по токсикология с международно участие 
„Токсикологията днес“, 2 - 4 Юни 2022 г., гр. Плевен.  
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14. Предложение за издаване на ISBN номер на електронен носител и на 
Abstracts Book на XIX International Medical Scientific Conference for Students 
and Young Doctors (MDSC), 26th-30th September 2022, Medical University – 
Pleven. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 
 

V. Направление „Качество на обучението и акредитация“    

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за 
програмна акредитация на докторска програма „Ендокринология и болести на 
обмяната“, от ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 
 

VI. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ 

1. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за 
сътрудничество и съвместна дейност на МУ-Плевен с Тбилиски държавен 
медицински университет, Тбилиси, Грузия – Tbilisi State Medical 
University(TSMU), Tbilissi, Georgia. 

2. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за 
сътрудничество и съвместна дейност на МУ-Плевен с Медицински 
университет Астана, Нур-Султан, Казахстан – Astana Medical University, Nur-
Sultan, Kazakhstan. 

3. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за 
сътрудничество и съвместна дейност на МУ-Плевен с Казахски национален 
медицински университет „Санжар Асвендияров”, Алмати, Казахстан – Kazakh 
National Medical University „Sanzhar Asvendiyarov” (KazNMU), Almaty, 
Kazakhstan. 
 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

VII. Направление „Учебна дейност“ 

1. Приемане на решение за прием на студенти за обучение на собствена 
издръжка.  

2. Утвърждаване на такси за обучение на собствена издръжка за учебната 
2022/2023 година. 

3. Утвърждаване на график на учебните занятия за учебната 2022/2023 година. 
Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

 
 Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра 
„Акушерство и гинекология“, за нуждите на „Клиника по акушерство и 
гинекология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на четири академични 
длъжности "Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и 
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гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, за нуждите на 
„Клиника по акушерство и гинекология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – 
Плевен. 

Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

 
Факултет „Фармация“ 

1. Утвърждаване на промени в Учебния план на специалност „Фармация“ към 
Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, влизащ в сила от 2022/2023 уч. 
година, от випуск 2022/2023 г. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Фармакология“ към катедра 
„Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 
7.3. „Фармация“, по специалност „Фармацевтична химия“ към катедра 
„Фармацевтична химия и фармакогнозия“ и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 

4. Предложение за удължаването на трудовия договор на доц. Радка Томова 
Георгиева-Николова, д.х. към катедра „Химия и биохимия“ за срок от три 
години. 

5. Утвърждаване попълването на състава на Общото събрание на Факултет 
„Фармация“ с доц. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. и доц. Стефка Ачкова 
Иванова, д.ф. от квотата на хабилитираните преподаватели и провеждането на 
Общо събрание на Факултет „Фармация“ на 22.06.2022 г. от 13:00 часа в зала 
„Александър Флеминг“.  

Докл.: Доц. Н. Велева 
 

Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по 

Медицина на бедствените ситуации в сектор „Медицина на бедствените 
ситуации“, катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 
заболявания и медицина на бедствените ситуации“ и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ.  

2. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Социални 
дейности в здравеопазването“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС 
„Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от 
академичната 2022/2023 година. 

3. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Опазване и 
контрол на общественото здраве“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС 
„Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от 
академичната 2022/2023 година. 

4. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Управление на 
здравните грижи“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с курс 
на обучение две години и половина, задочна форма, в сила от академичната 
2022/2023 година. 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
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Факултет „Здравни грижи“ 
1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент" по 

специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински 
хирургични грижи“, за нуждите на „Клиника по хематология“ и „Клиника по 
анестезиология и интензивно лечение“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, 
и обявяване на конкурс за заемането им. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две щатни длъжности 
"Преподавател" по учебна клинична практика за специалност „Медицинска 
сестра“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, за нуждите на 
„Клиника по урология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.  

3. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Акушерка“ от 
ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на 
обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

4. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Медицинска 
сестра“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс 
на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
 
Медицински колеж 

1. Разкриване към Медицински колеж на специалност от нерегулираните 
професии „Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС 
„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност 
„Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален 
бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност „Авиационен парамедик“ от 
ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен 
курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

4. Утвърждаване на структурен състав, дневен ред и дата за провеждане на 
Общо събрание на Медицински колеж. 

5. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Помощник-
фармацевт“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 
тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 
2022/2023 година. 

6. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Медицински 
лаборант“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 
тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 
2022/2023 година. 

7. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Рентгенов 
лаборант“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 
тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 
2022/2023 година. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 
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Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели към ДЕСО съгласно 
чл. 80 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен за 
учебната 2022/2023 година. 

2. Утвърждаване на избора на доц. Пепа Петрова Лунгарова за гост-
преподавател към ДЕСО съгласно чл. 87 от Правилника за развитие на 
академичния състав в МУ – Плевен за учебната 2022/2023 година. 

3. Утвърждаване на Процедура за придобиване/установяване владеенето на 
български език до степен, гарантираща възможността на гражданите на 
държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското 
икономическо пространство в Швейцария, придобили професионалната си 
квалификация в Република България, да се обучават за придобиване на 
специалност на български език. 

Докл.: Проф. М. Александрова 
 

Център за чуждестранни студенти 
1. Утвърждаване на предложение за брой, изисквания и график за прием на 

чуждестранни граждани за обучение по специалност „Медицина“ на 
английски език за учебната 2022/2023 година. 

2. Стартиране на процедура за обучение на чуждестранни граждани в 
специалност „Медицинска сестра“ на английски език за учебната 2022/2023 
година. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

VIII.  Разни 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Ревматология“ към катедра 
„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, Факултет 
„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника по ревматология“ на 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Доцент",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Кардиология“ към катедра 
„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, Факултет 
„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника по кардиология“ на 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за 
заемането им. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Неврохирургия“ към катедра 
„Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за 
нуждите на „Клиника по неврохирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 
Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 



7 
 

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра 
„Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен, за нуждите на „Отделение по колопроктология и гнойно-септична 
хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 
конкурс за заемането ѝ. 

5. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Доцент",               
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 
към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ 
на МУ – Плевен, за нуждите на „Отделение по анестезиология“ на УМБАЛ 
„Света Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание на АС, проведено на 30 май 2022 година 

 

 
Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:    7 члена на АС 

Отсъстващи: доц. д-р Илия Вълков, д.м. – служебна командировка, ас. д-р Иван 

Малкодански, д.м., проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н., проф. д-р Савелина Поповска, 

д.м.н., проф. д-р Николай Колев, д.м., доц. д-р Весела Любенова, д.м., Цветислав Петров. 

Участващи on line: доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, ас. д-р Александър Тодоров, 

ас. д-р Борис Духленски. 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

     16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

     12 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“. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ – Плевен: доц. д-р Пенчо Тончев – председател, гл. ас. Бисерка 

Василева и Мария Челебиева. Приема се единодушно, без против и въздържали се. 
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По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, 

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

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

1. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска програма 

„Управление на здравните грижи“, на ас. Милена Колева Сълева. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Награждаване на най-изявените студенти 

за 2022 г. и за отлично усвояване на български език – наградите връчи                                  

проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

 

 

 По трета точка от дневния ред - Утвърждаване на състав на Научния съвет 

към Научноизследователския институт при МУ – Плевен – докладва проф. д-р Д. 

Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: На основание чл. 57 д, ал. 5 от Правилника за устройството и 

дейността на МУ – Плевен и чл. 28, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността 

на Научноизследователския институт при МУ – Плевен утвърждава следния състав 

на Научния съвет към Научноизследователския институт при МУ – Плевен: 

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

2. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. – Заместник-Председател  

3. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. – Секретар  

4. Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. – член 

5. Проф. д-р Румен Любенов Пандев, д.м. – член  

6. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н. – член 

7. Доц. д-р Галя Цветанова Маринова (Ставрева), д.м. – член 

8. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м. – член 

9. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. – член 
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По четвърта точка от дневния ред - Направление 

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

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

специалност „Гастроентерология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Маргарита 

Димитрова Влахова, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, 

Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се – няма. 

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

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

„Медицина“, на гл. ас. д-р Маргарита Димитрова Влахова, д.м. за нуждите на катедра 

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

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

„Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен, за нуждите на „Инфекциозна клиника“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Инфекциозна клиника“ на 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 
3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, 
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епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

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

 

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

„Медицина“, по специалност „Кардиология“ към Научноизследователския институт при 

МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

по специалност „Кардиология“ към Научноизследователския институт при МУ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

„Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Отделение по жлъчно-чернодробна 

и панкреатична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Отделение по жлъчно-чернодробна и 

панкреатична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането ѝ. 

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

7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и 

гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Акушерска 

клиника“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство 

и гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Акушерска 
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клиника“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

 

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

7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника 

по онкологична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен“, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

„Клиника по онкологична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен“, 

и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра 

„Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

„Обществено здраве“, по специалност „Управление на здравните грижи“ към 

катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни 

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

конкурс за заемането ѝ. 

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

академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Анестезиология и 

интензивно лечения“ към Научноизследователския институт при МУ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 
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специалност „Анестезиология и интензивно лечения“ към Научноизследователския 

институт при МУ – Плевен: 

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова д.м.н., катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“, МУ – Плевен. 

2. Доц. д-р Владислав Росенов Дунев, д.м., катедра „Урология“, МУ – Плевен. 

3. Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., катедра „Акушерство и гинекология“,     

МУ – Плевен. 

Резервен вътрешен член: доц. д-р Боян Атанасов Стойков д.м., катедра „Урология“,  

МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, д.м.н., катедра „Анестезиология, спешна и 

интензивна медицина“, МУ – Пловдив 

2. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м.н., катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“, МУ – София  

3. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м., клиника „Анестезиология и 

интензивно лечение“, Военномедицинска академия – София 

4. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов д.м., катедра „Анестезиология, спешна и 

интензивна медицина“, МУ – Варна 

Резервен външен член: доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, д.м., катедра „Обща и оперативна 

хирургия“, МУ – София, който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Професионални 

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

медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури провеждане на конкурс 

за заемане на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност 

„Професионални болести“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м. 

2. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. 

3. Проф. Мишел Салватор Израел, д.м. 

Резервен вътрешен член: доц. д-р Виолета Йорданова Данчева, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. 

2. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, д.м, д.м.н, м.з.м. 

3. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, д.м. 

4. Проф. д-р Златка Борисова Стойнева-Паскалева, д.м. 

Резервен външен член: доц. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м., която става 

редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Хигиена 

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

медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, 

факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене 

и др.)“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и 

медицина на бедствените ситуации“, факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м. 

2. Доц. д-р Росица Киирилова Еникова-Косовска, д.м. 

3. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. 

Резервен вътрешен член: Проф. Мишел Салватор Израел, д.м., който става редовен 

вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, д.м. 

2. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. 

Резервен външен член: доц. Десислава Кръстева Гюрова, д.м., която става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

12. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Мариела Стефанова 

Камбурова, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра 

„Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на доц. д-р Мариела 

Стефанова Камбурова, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" 

по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

2. Доц. д-р Дима Крумова Цанова, д.м. 

Резервен външен член: проф. Петкана Ангелова Христова, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, д.м.н. 

2. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, д.м.н. 
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3. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, д.м. 

4. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. 

5. Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. 

Резервен външен член: доц. Гергана Георгиева Петрова, д.м., която става редовен външен 

член при отсъствие на външен титуляр. 

 
13. Предложение за издаване на ISBN номер на сборник с резюмета от Научно-

практическа конференция по токсикология с международно участие „Токсикологията 

днес“, 2 - 4 Юни 2022 г., гр. Плевен.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за издаване на ISBN номер на сборник с 

резюмета от Научно-практическа конференция по токсикология с международно 

участие „Токсикологията днес“, 2 - 4 Юни 2022 г., гр. Плевен. 

 
14. Предложение за издаване на ISBN номер на електронен носител и на Abstracts Book 

на XIX International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors (MDSC), 

26th-30th September 2022, Medical University – Pleven. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за издаване на ISBN номер на електронен 

носител и на Abstracts Book на XIX International Medical Scientific Conference for 

Students and Young Doctors (MDSC), 26th-30th September 2022, Medical University – 

Pleven. 

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

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

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 

акредитация на докторска програма „Ендокринология и болести на обмяната“, от ПН 7.1. 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма „Ендокринология и 
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болести на обмяната“, от ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт: 

1. Доц. д-р Катя Тодорова, д.м. – председател; 

2. Д-р Силвия Ганева – член; 

3. Д-р Виктория Цветанова – член. 

 

По шеста точка от дневния ред – Направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“– докладва доц. д-р Д. Пендичева, Заместник-Ректор 

1. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество и 

съвместна дейност на МУ – Плевен с Тбилиски държавен медицински университет, 

Тбилиси, Грузия – Tbilisi State Medical University(TSMU), Tbilissi, Georgia. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за сключване на Меморандум за 

сътрудничество и съвместна дейност на МУ – Плевен с Тбилиски държавен 

медицински университет, Тбилиси, Грузия – Tbilisi State Medical University(TSMU), 

Tbilissi, Georgia. 

 
2. Утвърждаване на предложението за сключване на Меморандум за сътрудничество и 

съвместна дейност на МУ – Плевен с Медицински университет Астана, Нур-Султан, 

Казахстан – Astana Medical University, Nur-Sultan, Kazakhstan. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за сключване на Меморандум за 

сътрудничество и съвместна дейност на МУ – Плевен с Медицински университет 

Астана, Нур-Султан, Казахстан – Astana Medical University, Nur-Sultan, Kazakhstan. 

 
3. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество и 

съвместна дейност на МУ – Плевен с Казахски национален медицински университет 

„Санжар Асвендияров”, Алмати, Казахстан – Kazakh National Medical University „Sanzhar 

Asvendiyarov” (KazNMU), Almaty, Kazakhstan. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава предложението за сключване на Меморандум за 

сътрудничество и съвместна дейност на МУ – Плевен с Казахски национален 

медицински университет „Санжар Асвендияров”, Алмати, Казахстан – Kazakh 

National Medical University „Sanzhar Asvendiyarov” (KazNMU), Almaty, Kazakhstan. 

 

 

По седма точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност“– докладва 

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

1. Приемане на решение за прием на студенти за обучение на собствена издръжка.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: приема решение за прием на студенти за обучение на собствена 

издръжка. 

 
2. Утвърждаване на такси за обучение на собствена издръжка за учебната 2022/2023 

година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следните такси за обучение на собствена издръжка за 

учебната 2022/2023 година: 

- Медицина – 9489.5 лв.; 

- Фармация – 7288 лв.; 

- Обществено здраве – 2935 лв.; 

- Здравни грижи – 4810 лв.; 

- Социални дейности – 1912 лв.; 

- УЗГ бакалавър – 1158.33 лв.; 

- УЗГ магистър – 1208.33 лв.; 

- МРЕ магистър – 1208.33 лв.; 

- ОЗЗМ магистър – 1400 лв.; 

3. Утвърждаване на график на учебните занятия за учебната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава следния график на учебните занятия за учебната 

2022/2023 година: 
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Начало на учебната година 2022/2023 година – 12.09.2022 г. 

 
Зимен семестър 12.09.2022 г. – 23.12.2022 г. 

Коледна ваканция 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. 

Януарска редовна сесия АЕО 03.01.2023 г. – 31.01.2023 г. 

Януарска редовна сесия БЕО 03.01.2023 г. – 05.02.2023 г. 

Поправителна сесия АЕО 01.02.2023 г. – 06.02.2023 г. 

Поправителна сесия БЕО 06.02.2023 г. – 12.02.2023 г. 

Ликвидационна сесия АЕО 07.02.2023 г. – 12.02.2023 г. 

Летен семестър 13.02.2023 г. – 04.06.2023 г. 

Великденска ваканция 11.04.2023 г. – 17.04.2023 г. 

Юнска редовна сесия 05.06.2023 г. – 09.07.2023 г. 

Поправителна сесия 10.07.2023 г. – 21.07.2023 г. 

Ликвидационна сесия БЕО 28.08.2023 г. – 05.09.2023 г. 

 

Начало на учебната 2023/2024 година – 11.09.2023 г. 

 

Факултет „Медицина“ - докладва: проф. д-р С. Илиев, д.м., Декан  

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и 

гинекология“ за нуждите на „Клиника по акушерство и гинекология“ на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство 

и гинекология“ за нуждите на „Клиника по акушерство и гинекология“ на УМБАЛ 

„Света Марина“ – Плевен. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на четири академични 

длъжности "Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ 
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към катедра „Акушерство и гинекология“ за нуждите на „Клиника по акушерство и 

гинекология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемането на 

четири академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 

„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“ за нуждите 

на „Клиника по акушерство и гинекология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. 

 

Факултет „Фармация“ - докладва: доц. Н. Велева 

1. Утвърждаване на промени в Учебния план на специалност „Фармация“ към 

Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, влизащ в сила от 2022/2023 уч. година, от випуск 

2022/2023 г. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава промени в Учебния план на специалност „Фармация“ 

към Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, влизащ в сила от 2022/2023 уч. година, 

от випуск 2022/2023 г. 

 

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

„Медицина“, по специалност „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Фармацевтична химия“ към катедра „Фармацевтична химия 

и фармакогнозия“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Фармацевтична химия“ към катедра „Фармацевтична 

химия и фармакогнозия“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

4. Предложение за удължаването на трудовия договор на доц. Радка Томова 

Георгиева-Николова, д.х. към катедра „Химия и биохимия“ за срок от три години. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: След тайно гласуване приема предложението за удължаване на 

трудовия договор на доц. Радка Томова Георгиева-Николова, д.х. към катедра 

„Химия и биохимия“ за срок от три години. 

 
5. Утвърждаване попълването на състава на Общото събрание на Факултет 

„Фармация“ с доц. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. и доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. 

от квотата на хабилитираните преподаватели и провеждането на Общо събрание на 

Факултет „Фармация“ на 22.06.2022 г. от 13:00 часа в зала „Александър Флеминг“.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава попълването на състава на Общото събрание на 

Факултет „Фармация“ с доц. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. и доц. Стефка 

Ачкова Иванова, д.ф. от квотата на хабилитираните преподаватели и провеждането 

на Общо събрание на Факултет „Фармация“ на 22.06.2022 г. от 13:00 часа в зала 

„Александър Флеминг“. 

 

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

1. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по Медицина 

на бедствените ситуации в сектор „Медицина на бедствените ситуации“, катедра 

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

ситуации“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива на една щатна длъжност "Преподавател" по Медицина на 

бедствените ситуации в сектор „Медицина на бедствените ситуации“, катедра 
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„Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 
2. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Социални дейности в 

здравеопазването“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен 

курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Социални 

дейности в здравеопазването“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с 

четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 

 
3. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Опазване и контрол на 

общественото здраве“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен 

курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Опазване и 

контрол на общественото здраве“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ 

с четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 

 
4. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Управление на 

здравните грижи“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с курс на обучение 

две години и половина, задочна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Управление 

на здравните грижи“ от ПН 7.4. „Обществено здраве“, ОКС „Бакалавър“ с курс на 

обучение две години и половина, задочна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 
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Факултет „Здравни грижи“ - докладва: доц. д-р Н. Хинкова, д.м. Декан 

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент" по 

специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински хирургични 

грижи“ за нуждите на „Клиника по хематология“ и „Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Асистент" по специалност 

„Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“ за 

нуждите на „Клиника по хематология“ и „Клиника по анестезиология и интензивно 

лечение“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането 

им. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две щатни длъжности 

"Преподавател" по учебна клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ към 

катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на „Клиника по урология“ на 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложение за обявяване на конкурс за заемането на две 

щатни длъжности "Преподавател" по учебна клинична практика за специалност 

„Медицинска сестра“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на 

„Клиника по урология“ на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. 

 

3. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Акушерка“ от ПН 7.5. 

„Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в 

сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Акушерка“ 

от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, 

редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 
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4. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Медицинска сестра“ 

от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, редовна 

форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Медицинска 

сестра“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на 

обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

 

 

Медицински колеж - докладва: доц. д-р Е. Бързашка 

1. Разкриване към Медицински колеж на специалност от нерегулираните професии 

„Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива към Медицински колеж на специалност от нерегулираните 

професии „Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС 

„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност „Авиационен 

парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен 

курс на обучение, редовна форма. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика на специалност 

„Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален 

бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност „Авиационен парамедик“ от ПН 7.5. 

„Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, 

редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава Учебен план за специалност „Авиационен парамедик“ от 

ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на 

обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

 

4. Утвърждаване на структурен състав, дневен ред и дата за провеждане на Общо 

събрание на Медицински колеж. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава структурен състав, дневен ред и дата за провеждане на 

Общо събрание на Медицински колеж. 

 

5. Утвърждаване на актуализиран Учебен план за специалност „Помощник-

фармацевт“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен 

курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Помощник-

фармацевт“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 

 

6. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Медицински 

лаборант“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен 

курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план на специалност „Медицински 

лаборант“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 
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7. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Рентгенов лаборант“ 

от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на 

обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план на специалност „Рентгенов 

лаборант“ от ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Професионален бакалавър“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение - докладва: проф. М. 

Александрова, д.б.н., Директор 

1. Утвърждаване на избора на хонорувани преподаватели към ДЕСО съгласно чл. 80 

от Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен за учебната 2022/2023 

година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава избора на хонорувани преподаватели към ДЕСО 

съгласно чл. 80 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен за 

учебната 2022/2023 година. 

 

2. Утвърждаване на избора на доц. Пепа Петрова Лунгарова за гост-преподавател към 

ДЕСО съгласно чл. 87 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен за 

учебната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава избора на доц. Пепа Петрова Лунгарова за гост-

преподавател към ДЕСО съгласно чл. 87 от Правилника за развитие на академичния 

състав в МУ – Плевен за учебната 2022/2023 година. 

 

3. Утвърждаване на Процедура за придобиване/установяване владеенето на български 

език до степен, гарантираща възможността на гражданите на държава-членка на 

Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство в 
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Швейцария, придобили професионалната си квалификация в Република България, да се 

обучават за придобиване на специалност на български език. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Процедура за придобиване/установяване владеенето на 

български език до степен, гарантираща възможността на гражданите на държава-

членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо 

пространство в Швейцария, придобили професионалната си квалификация в 

Република България, да се обучават за придобиване на специалност на български 

език. 

 

Център за чуждестранни студенти - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., 

Ректор 

1. Утвърждаване на предложение за брой, изисквания и график за прием на 

чуждестранни граждани за обучение по специалност „Медицина“ на английски език за 

учебната 2022/2023 година. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: 

1. За обучение по специалност „Медицина“ на английски език за учебната 

2022/2023 г. да бъдат приети 300 чуждестранни граждани; 

2. Изисквания за прием на граждани ЕС/ЕИП –кандидатите следва да представят 

документ за завършено средно образование или Удостоверение от РУО, от който е 

видно, че средноаритметичната стойност на оценките по биология и химия е не по-

ниска от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в 

която е придобито средното образование и да се явят на кандидатстудентски изпити 

по биология и химия; 

3. За граждани на трети държави - кандидатите следва да представят документ за 

завършено средно образование, от който е видно, че средноаритметичната стойност 

на оценките по биология и химия е не по-ниска от 62 на сто от максималната 

стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното 

образование и да се явят на кандидатстудентски изпити по биология и химия; 
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4. График за прием на документи – от 01.06.2022 г. до 01.10.2022 г. чрез онлайн 

системата на сайта на МУ – Плевен; 

5. График за провеждане на кандидатстудентски изпити по биология и химия 

онлайн или присъствени (в МУ – Плевен или съответните държави). В случай, че има 

незаети места, допълнителни кандидатстудентски изпити следва да се организират в 

края на м. януари 2023 г. след решение на РС. 

6. Балът за класиране се образува като сбор от удвоените оценки от 

кандидатстудентските изпити по биология и химия, както и оценките ат биология и 

химия от дипломата за средно образование или Удостоверение от РУО, приравнени 

към българската оценъчна скала. Максималният бал е 36, а минималният бал за 

участие в класирането е 24. 

 

2. Предложение за стартиране на Процедура за обучение на чуждестранни граждани в 

специалност „Медицинска сестра“ на английски език за учебната 2022/2023 година. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за стартиране на Процедура за обучение на 

чуждестранни граждани в специалност „Медицинска сестра“ на английски език за 

учебната 2022/2023 година, като зе целта се сформира комисия. 

 

 

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

д.м., Ректор 

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

„Медицина“, по специалност „Ревматология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

„Клиника по ревматология“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, 

по специалност „Ревматология“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника 
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по ревматология“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

„Клиника по кардиология“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, 

по специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника 

по кардиология“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането им. 

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

„Медицина“, по специалност „Неврохирургия“ към катедра „Неврология и 

неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника по 

неврохирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

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

по специалност „Неврохирургия“ към катедра „Неврология и неврохирургия“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Клиника по неврохирургия“ 

на УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

„Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

„Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, 

по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите 

болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на „Отделение по 

колопроктология и гнойно-септична хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

5. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Доцент", ПН 7.1. 

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

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

нуждите на „Клиника по анестезиология и интензивно лечение“ на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, 

по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра 

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

нуждите на „Клиника по анестезиология и интензивно лечение“ на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

 
 
 
 
30.05.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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