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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №36 

от заседание на АС, проведено на 29 март 2021 година 

 

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: 16 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

 

Заседанието на АС, впредвид условията на противоепидемични мерки, 

обявени от Правителството, се проведе on-line. Присъстват 25 члена на АС. 

 

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 A. Русева, д-р Н. Статев и д-р З. Горчева. Приема се 

с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

По първа 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 

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Яна Ивайлова Симова, 

д.м. за нуждите на Научноизследователски институт към МУ – Плевен. 
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Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност 

"Професор" по специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Яна 

Ивайлова Симова, д.м. за нуждите на Научноизследователски институт към МУ – 

Плевен (Протоколите се прилагат отделно). 

 

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

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Владислав Росенов Дунев, д.м. за 

нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ на 

МУ – Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Доцент" 

по специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Владислав Росенов 

Дунев, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен (Протоколите се прилагат отделно). 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина“ към катедра 

„Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, и обявяване на конкурс 

за заемането ѝ. 

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

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

„Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина“ към катедра 

„Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, и обявява конкурс 

за заемането ѝ. 

 

4 Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и 

медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“, за нуждите на Отделение за 

диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания към УМБАЛ „Д-р Георги 

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

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

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

медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“, за нуждите на 

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания към 

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

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Токсикология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“, Факултет „Фармация“, за нуждите на Клиника по клинична 

токсикология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ.  

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

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

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

токсикология“, Факултет „Фармация“, за нуждите на Клиника по клинична 

токсикология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 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 специалност „Педиатрия“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен.  

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност Доцент" по специалност 

„Педиатрия“ към Научноизследователски институт при МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. 

2.  Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

3. Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 
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1. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., кат. “Акушерство и гинекология”, 

МУ-Варна 

2. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м., Кат. “Педиатрия”, МУ-Варна 

3. Проф. д-р Никола Георгиев Николов, д.м.н., Отделение по гастроентерология, 

УМБАЛСМ “Пирогов” ЕАД, София 

4. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, д.м., Кат. “Инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина”, МУ-София. 

Резервен член: Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м., кат. „Педиатрия” МУ-

София 

 

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

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

катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност Доцент" по специалност 

„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Д-р Славчо Томов, д.м.н. 

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

3. Доц д-р Петя Чавеева, д.м.,  

4. Доц. д-р Кирил Киров, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Благовест Пехливанов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Явор Корновски, д.м.н. 

3. Проф. д-р Елена Димитракова, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Технология на лекарствените 
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форми и биофармация“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, 

Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен.  

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност Доцент" по специалност „Технология 

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

социална фармация“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен.  

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н. 

2. Доц. Стефка Нколова Титева, д.ф. 

Резервен член: Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Николай Георгиев Ламбов, д.ф., ФФ, МУ-София 

2.  Проф. Димитър Рачев Рачев, д.ф., ФФ, МУ-София 

3. Проф. Красимира Павлова Йончева, д.ф., ФФ, МУ-София 

4.  Проф. Александър Борисов Златков, д.ф., ФФ, МУ-София 

5.  Доц. Мая Боянова Георгиева, д.ф., ФФ, МУ-София 

Резервен член: Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м., ФФ, МУ-Варна 

 

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

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

организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към 

катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, Факултет „Фармация“ на 

МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Тони Йонков Веков д.м.н. 

2. Проф. Петкана Ангелова Христова, д.м. 
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3. Доц. Надя Руменова Велева,д.м. 

Резервен член: Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова,д.м., ФОЗ, МУ-Варна 

2. Доц. Георги Генев Искров, д.м., ФОЗ, МУ-Пловдив  

Резервен член: Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м., ФФ, МУ-Варна 

 

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

на две академични длъжности "Главен асистент" по специалност „Оторино-

ларингология“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен.  

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

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

конкурс за заемане на две академични длъжности "Главен асистент" специалност 

„Оторино-ларингология“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Д-р Виктория Атанасова, д.м. 

2. Доц. Д-р Александър Вълков,д.м. 

3. Доц. Д-р Бойко Шентов, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Николай Сапунджиев, д.м.. МУ-Варна 

2.Доц. д-р Марио Милков 

Резервен член: Доц. д-р Асен Куцаров, д.м. 

 

11. Актуализиране на политиката за предварително онлайн публикуване на 

приетите статии в списание Journal of Biomedical & Clinical Research. 

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

АС реши: Актуализира политиката за предварително онлайн публикуване на 

приетите статии в списание Journal of Biomedical & Clinical Research. 
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По втора точка от дневния ред – Направление ”Учебна дейност” – 

докладва проф. М. Александрова., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на актуализиран график на учебните занятия. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания график на учебните занятия за 

учебната 2021/2022 г. 

 

2..Предложение за промяна в Правилата за провеждане на учебен процес през 

летния семестър на учебната 2020-2021 г. 

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

АС реши: Учебният процес в МУ-Плевен по всички дисциплини да се 

реализира изцяло в условията на електронна среда до промяна в епидемичната 

обстановка. Допуска се присъственоти провеждане на държавен стаж за всички 

специалности и на държавни изпити, при стриктно спазване на мерките за 

превенция и безопасност. 

 

3. Утвърждаване на броя на приеманите през учебната 2021/2022 година студенти. 

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

АС реши: Утвърждава броя на приеманите през учебната 2021/2022 година 

студенти. 

 

 

Факултет „Медицина“ - докладва проф. д-р Д. Димитров, Зам. декан. 

1. Предложение за приемане на допълнения и изменения на учебния 

план на специалност „Медицина“ за учебната 2021/2022 г. 

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

АС реши: Приема допълненията и измененията на учебния 

план на специалност „Медицина“ за учебната 2021/2022 г. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна 

академична длъжност „Асистент“ по „Акушерство и гинекология“, за нуждите на 

преподаването, към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД-Плевен. 
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Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност „Асистент“ по „Акушерство и гинекология“ за нуждите на 

преподаването към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД-Плевен. 

 
3. Предложение за разкриване на две академични длъжности „Асистент“ по 

„Ортопедия и травматология“ и обявяване на конкурс за заемането им, за нуждите на 

преподаването, към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД-Плевен. 

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

АС реши: Разкрива две академични длъжности „Асистент“ по 

„Ортопедия и травматология“ и обявява конкурс за заемането им за 

нуждите на преподаването към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД-Плевен. 

 
4. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Медицина“ в съответствие с промените в Правилника за 

устройството и дейността на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран Правилник за устройството и дейността 

на факултет „Медицина“ в съответствие с промените в Правилника за 

устройството и дейността на МУ-Плевен. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“– докладва проф. д-р. С. Янкуловска, д.м.н., 

Декан. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за „асистент“ по научната 

специалност „Паразитология“ в сектор Епидемиология, паразитология и тропическа 

медицина към КИБЕПТМ. 

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

АС реши: Обявява конкурс за „асистент“ по научната специалност 

„Паразитология“ в сектор Епидемиология, паразитология и тропическа медицина 

към КИБЕПТМ. 
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2. Предложение за продължаване на трудовия договор за една година на доц. 

Ивелин Ангелов, доцент по паразитология в сектор Епидемиология, паразитология и 

тропическа медицина към КИБЕПТМ. 

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

АС реши: Продължава трудовия договор за една година на доц. д-р Ивелин 

Ангелов, д.м., доцент по паразитология в сектор Епидемиология, паразитология и 

тропическа медицина към КИБЕПТМ. 

 

3. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Обществено здраве“ в съответствие с промените в Правилника 

за устройството и дейността на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран Правилник за устройството и дейността 

на факултет „Обществено здраве“ в съответствие с промените в Правилника за 

устройството и дейността на МУ-Плевен. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“, факултет „Здравни грижи“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“, факултет „Здравни 

грижи“ и обявява конкурс за заемането й, за нуждите на УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски” ЕАД-Плевен. 

 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“, факултет „Здравни грижи“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“, факултет „Здравни 

грижи“ и обявява конкурс за заемането й, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина” -

Плевен. 

 

3. Разкриване на длъжност „Старши преподавател“ по учебна практика и 

обявяване на конкурс по документи в катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

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

АС реши: Разкрива длъжност „Старши преподавател“ по учебна практика и 

обявява конкурс по документи в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за 

заемането й. 

 

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

1. Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Медицински 

колеж. 

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

АС реши: Утвърждава Правилника за устройството и дейността на 

Медицински колеж. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Разни – докл. проф. д-р С. Томов. 

1. Предложение за създаване на Център за компетентност към структурата на 

Медицински университет – Плевен. 

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

АС реши: Създава Център за компетентност към структурата на 

Медицински университет – Плевен. 

 

2. Предложение за утвърждаване на разходи за ваксиниране срещу „Ковид 19“ на 

студенти, чуждестранни граждани от собствените приходи на бюджета на МУ- Плевен 

за 2021 г. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава разходи за ваксиниране срещу „Ковид 19“ на 

студенти, чуждестранни граждани от собствените приходи на бюджета на МУ- 

Плевен за 2021 г. 

 

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

 

29. 03. 2021 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


