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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 

27.09.2021 г. 
 
 
I. Предложение за приемане на Правилник за дейността на омбудсмана на 

МУ – Плевен за мандат 2021-2025. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 
II. Предложение за избор на Омбудсман на МУ – Плевен.  

 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

 
III. Предложение за избор на Ръководител на Центъра за кариерно развитие 

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

 
IV. Приемане на решение за създаване на университетска телевизия 

съгласно приоритетните задачи в Мандатната програма на 
Ръководството на МУ – Плевен за период на управление 2021-2025 г. 

 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

V. Утвърждаване на решение на Ректорския съвет, касаещо извършване 
на безплатно изследване чрез бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 
(COVID-19) на студенти, преподаватели и служители, които не са 
ваксинирани или преболедували, в обособени за целта пунктове.  

 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

VI. Утвърждаване на решение за участие на Медицински университет – 
Плевен, в качеството на партньор по програма „Еразъм +“, в проект 
свързан с развитието на иновациите и новите решения в медицината и 
здравеопазването посредством създаването на Regional Digital Health 
Hubs. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

VII. Предложение за изготвяне на идеен проект за ландшафтно обновяване 
и модернизиране на терена пред Ректорат 1 на МУ – Плевен и 
прилежащите части, и стартиране на конкурсна процедура. 

 

 Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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VIII. Вземане на решение за разпределяне на катедрите в клинични звена 

на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и УМБАЛ „Света 
Марина“ – Плевен в съответствие с техни структурни профили, за 
извършване на обучение, съгласно чл. 27, ал. 3 от ПУД на МУ – 
Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

IX. Вземане на решение за участие на МУ – Плевен в сдружение с 
нестопанска цел с наименование „Сдружение на медицинските 
университети в Република България”, възлагане на правомощията на 
Ректора на МУ – Плевен като подпише от името и за сметка на 
университета: учредителен протокол и устав, както и всички други 
необходими документи за учредяването и вписване на сдружението в 
регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията; да представлява 
МУ – Плевен в сдружението, в съответствие с устава му и с 
приложимата нормативна уредба, ведно с всички произтичащи от 
това правни последици. 
 

 Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

 
X. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Клинична лаборатория“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Ирена 
Иванова Генчева-Ангелова, д.м. за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, 
клинична имунология и алергология“, факултет „Здравни грижи“ на МУ – 
Плевен. 
2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Фармацевтична химия“, ПН 7.3. „Фармация“, на ас. Стефка Ачкова 
Иванова, д.ф. за нуждите на сектор „Фармацевтична химия и анализ“, катедра 
„Фармацевтична химия и фармакогнозия“, факултет „Фармация“ на МУ – 
Плевен. 
3. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, ПН 7.3. 
„Фармация“, на гл. ас. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. за нуждите на сектор 
„Технология на лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и 
социална фармация“, факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 
4. Предложение за разкриване на 0.5 щатна академична длъжност "Доцент", 
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, 
училищна, радиационна, хранене и др.)“ към катедра „Хигиена, медицинска 
екология, професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, 
факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, за нуждите на преподаването в 
сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“. 
5. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ 
към катедра „Акушерство и гинекология“, факултет „Медицина“ на МУ – 
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Плевен, за нуждите на Акушерска клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 
ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
6. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ 
към сектор „Пулмология“, катедра „Кардиология, пулмология и 
ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 
Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“  
ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
7. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Управление на 
здравните грижи“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет 
„Здравни грижи“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
8. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 
факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
9. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Обща 
хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен. 
10. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Медицина 
на бедствените ситуации“ 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 присъждане на ОНС "Доктор" 
на д-р Цветелина Валентинова Петкова-Маринова по специалност „Физиология 
на животните и човека“. 
12. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2021/      
2022 г. и предложение за преобявяването им в Държавен вестник. 
13. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и 
дейността на Библиотеката на МУ – Плевен. 
14. Предложение за актуализиране на Процедура за материално стимулиране на 
първи автор за направени публикации в списания, реферирани и индексирани в 
световни вторични литературни източници. 
15. Предложение за актуализиране на състава на Комисия по финансиране на 
научноизследователските проекти. 
16. Издаване на ISBN на Abstracts Book XVIII International Medical Scientific 
Conference for Students and Young Doctors (MDSC), 13-18 September 2021, 
Medical University – Pleven. 
17. Издаване на ISBN на "Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-
студенти по Медицина и Фармация – 8 клас", "Сборник с тестови въпроси по 
биология за кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 9 клас", "Сборник с 
тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 
10 клас". 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
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XI. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 
1. Регламентиране на финансов стимул за членовете на комисиите, участвали в 
изработването на доклади за институционална акредитация и програмни 
акредитации на професионални направления и специалности, считано от 
01.01.2022 г. 
2. Регламентиране на финансов стимул за одиторските екипи, извършващи 
вътрешни одити в катедри и сектори на МУ – Плевен, считано от 01.01.2022 г. 
                       

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 

XII. Направление „Европейска интеграция и международно 
сътрудничество“ 
1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и управлението на 
дейността по Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС). 
2. Предложение за сключване на двустранни споразумения за международно 
сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност 
на МУ – Плевен със Сумски Държавен Университет, гр. Суми, Украйна, и 
Белоруски Държавен Медицински Университет, гр. Минск, Беларус. 
 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 
XIII. Направление „Учебна дейност“ 

Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна 
академична длъжност "Асистент" по анатомия към катедра „Анатомия, 
хистология, цитология и биология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна 
академична длъжност "Асистент" по ревматология към катедра „Кардиология, 
пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за 
нуждите на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 
ЕАД – Плевен. 
3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност 
"Асистент" по анестезиология и интензивно лечение към катедра 
„Анестезиология и интензивно лечение“, факултет „Медицина“, за нуждите на 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
4. Предложение за утвърждаване на Квалификационна характеристика за 
образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Акушерство и 
гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование                                  
7. Здравеопазване и спорт. 

           Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

Факултет „Фармация“ 
1. Приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на 
факултет „Фармация“. 
2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" към 
сектор „Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“ за 
нуждите на практическото обучение по биохимия.  

Докл.: Проф. Т. Веков 
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Факултет „Обществено здраве“ 
1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на факултет „Обществено здраве“. 
2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по 
хигиена за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска екология и 
професионални заболявания“, катедра „Хигиена, медицинска екология, 
професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 
 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 

 
Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Начко 
Илиев Тоцев, д.м., Ръководител катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, 
факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно параграф 11 от ЗВО и чл. 
68, ал. 1, т. 1 от КТ за 2 години. 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
 

Медицински колеж 
1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 
2021/2022 година. 
  

Докл.: Проф. д-р Н. Колев 
 
 

Департамент за езиково и специализирано обучение 
1. Утвърждаване на избор на доц. Пепа Петрова Лунгарова за гост-
преподавател към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 
2. Утвърждаване на избор на Янка Иванова Цветанова за хоноруван 
преподавател по английски език към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 
 

Докл.: Проф. М. Александрова 
 

XIV. Разни 
1. Утвърждаване на мерките и правилата за новата учебна 2021/2022 година, 
приети на заседание на Ректорския съвет, проведено на 02 септември 2021 г. 

 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №4 

от заседание на АС, проведено на 27 септември 2021 година 

 
Присъстват:   31 члена на АС 

Отсъстват:   9 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р Д. Стойков, доц. д-р Ал. Вълков, 

доц. д-р В. Иванчева, гл. ас. Полина Маринова, ас. д-р З. Горчева, ас. д-р Б. Духленски, 

д-р М. Караманлиев, Цветислав Петров. 

Участващи on line: доц. Надя Велева, гл. ас. д-р Паулина Владова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

15 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 с пълно болшинство, без „Против” и 

„Въздържали се”. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал.2 от Правилника за дейността на Академичния 

съвет на МУ - Плевен: доц. д-р Пенчо Тончев, Габриел Георгиев и Ина Николова. 

Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

По първа точка от дневния ред - Предложение за приемане на 

Правилник за дейността на омбудсмана на МУ – Плевен за мандат 2021-2025 – 

докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 
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Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилник за дейността на омбудсмана на МУ – Плевен за 

мандат 2021-2025. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Предложение за избор на Омбудсман на 

МУ – Плевен - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 38, т. 16 от Правилника за устройството и 

дейността на Медицински университет – Плевен избира доц. д-р Галя Иванова 

Ганчева-Бойчева, д.м., за Омбудсман на МУ – Плевен (Протоколът от явното 

поименно гласуване се прилага отделно). 

 

 

По трета точка от дневния ред - Предложение за избор на Ръководител 

на Центъра за кариерно развитие при МУ – Плевен - докладва проф. д-р Д. 

Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 38, т. 16 от Правилника за устройството и 

дейността на Медицински университет – Плевен избира доц. д-р Стела 

Людмилова Георгиева, д.м., за Ръководител на Центъра за кариерно развитие при 

МУ – Плевен (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Приемане на решение за създаване 

на университетска телевизия съгласно приоритетните задачи в Мандатната 

програма на Ръководството на МУ – Плевен за период на управление 2021-2025 г. 

докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема решение за разкриване за университетска телевизия с 

проектно наименование Medi_Cal. TV. Материалната база на ТВ формата на 
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Висшето училище да бъде ситуирана във Втора клинична база като телевизионно 

студио, което да се оборудва до края на 2021 г. Принципът на съществуване и 

излъчване да бъде през сайта на МУ- Плевен, с възможност за излъчване на 

събития на живо. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Утвърждаване на решение на 

Ректорския съвет, касаещо извършване на безплатно изследване чрез бърз 

антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) на студенти, преподаватели и 

служители, които не са ваксинирани или преболедували, в обособени за целта 

пунктове. - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се извършва безплатно изследване чрез бърз антигенен тест за 

SARS-CoV-2 (COVID-19) на студенти, преподаватели и служители, които не са 

ваксинирани или преболедували, в обособени за целта пунктове. 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Утвърждаване на решение за участие 

на Медицински университет – Плевен, в качеството на партньор по програма 

„Еразъм +“, в проект, свързан с развитието на иновациите и новите решения в 

медицината и здравеопазването посредством създаването на Regional Digital Health 

Hubs - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема решение за участие на Медицински университет – Плевен, 

в качеството на партньор по програма „Еразъм +“, в проект, свързан с развитието 

на иновациите и новите решения в медицината и здравеопазването посредством 

създаването на Regional Digital Health Hubs. 

 

 

По седма точка от дневния ред - Предложение за изготвяне на идеен 

проект за ландшафтно обновяване и модернизиране на терена пред Ректорат 1 на 
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МУ – Плевен и прилежащите части, и стартиране на конкурсна процедура 

докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се изготви идеен проект за ландшафтно обновяване и 

модернизиране на терена пред Ректорат 1 на МУ – Плевен чрез прилагане на 

архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски 

решения. Основната цел е подобряване на физическата среда за студенти, 

преподаватели и служители на университета, привлекателността на МУ – Плевен. 

Конкретни елементи на проекта са: 

1. Създаване на обновена и модернизирана визия на терена пред Ректорат 1 на 

университета, както и на прилежащите към него части по кадастрална карта. 

2. Изграждане на нови и възстановяване на съществуващи зони за отдих-

поставяне на пейки, контейнери за отпадъци и други елементи от екстериорното 

обзавеждане. 

3. Реконструкция и изграждане на алеите и площадките към терена. 

4. Въвеждане на енергоспестяващо и модерно осветление. 

5. Изграждане на надпис МУ – Плевен от 3D букви (във вариант на кирилица и 

латиница), който да бъде осветяван от LED прожектори. 

6. Изграждане на идейно-дендрологичен проект: 

6.1.Изграждане жива ограда и метална ограда. 

6.2.Изграждане на вегетативни покрития от тревисти декоративни и лечебни 

видове (цъфтящи растения и др.). 

6.3. Нова система за поливане и отводняване на тревните площи. 

7. Видеонаблюдение. 

8. Достъп за инвалиди. 

 

 

По осма точка от дневния ред - Вземане на решение за разпределяне на 

катедрите в клинични звена на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен в съответствие с техни структурни профили, за 

извършване на обучение, съгласно чл. 27, ал. 3 от ПУД на МУ – Плевен - докладва 

проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 
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Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 32, ал.1 т.2 от ЗВО, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

ПУД на МУ – Плевен утвърждава разпределението на катедрите на МУ-Плевен, 

извършващи обучение по клинични дисциплини в клиничните звена на УМБАЛ 

„Д-р Г. Странски” – Плевен ЕАД и УМБАЛ „Св. Марина-Плевен” ООД, в 

съответствие с техните структурни профили и получените заповеди от 

Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност и 

получени акредитационни оценки/одобрение за извършване на обучение на 

студенти по ПН 7.1. „Медицина”, ПН „здравни грижи” и ПН „Обществено 

здраве”. 

 

 

По девета точка от дневния ред - Вземане на решение за участие на МУ 

– Плевен в сдружение с нестопанска цел с наименование „Сдружение на 

медицинските университети в Република България”, възлагане на правомощията 

на Ректора на МУ – Плевен като подпише от името и за сметка на университета: 

учредителен протокол и устав, както и всички други необходими документи за 

учредяването и вписване на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията 

по вписванията; да представлява МУ – Плевен в сдружението, в съответствие с 

устава му и с приложимата нормативна уредба, ведно с всички произтичащи от 

това правни последици - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл.30, ал.1, т.10 от Закона за висшето образование, 

във връзка с Решение по т. 2, обективирано в Протокол от 10.06.2021 за проведена 

работна среща на ректорите на медицинските университети в Република 

България и Решение по т. 5, обективирано в Протокол №3/26.07.2021 г. на 

Академичния съвет на МУ-Плевен: 

А. Медицински университет – Плевен да участва в сдружение с нестопанска цел с 

наименование „СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” с учредители: МУ-СОФИЯ, МУ-ПЛОВДИВ, МУ-ВАРНА, 
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МУ-ПЛЕВЕН и седалище и адрес на управление: град София, област Софийска, 

бул.”Акад. Иван Евст. Гешов” №15, ет. 12, стая 10.   

Б. Приема устав на сдружението с предмет на дейност, цели на сдружението и 

средства за постигане на целите на сдружението, както следва::  

Предмет на дейност - провеждане на срещи, кръгли маси и семинари, по 

обсъждане на теми, свързани с целите на сдружението; издаване на периодични 

бюлетини и други материали за запознаване на обществеността с взетите решения, 

изработените становища и стратегически документи; организиране работни групи, 

експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предложат решения на 

конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. 

Цели на сдружението - да изразява и защитава общите интереси на медицинските 

висши училища пред държавните и местните органи и институции и пред 

обществеността; да участва в процесите на формирането на държавните политики в 

областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в сферата на 

здравеопазването; да служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето 

медицинско образование в България; да утвърждава престижа на висшето ни 

медицинско образование в чужбина и съдейства за разширяване на присъствието на 

българските медицински висши училища там.  

Средства за постигане на целите на сдружението - изразяване на мнения и 

становища относно общите интереси на висшите медицински училища, както и относно 

развитието и проблемите на висшето медицинско образование в страната; разработване 

на стратегически документи, планове и концепции, свързани с развитието на висшето 

медицинско образование у нас; участие в работни групи и консултативни съвети към 

органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и 

подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална 

медицина, фармация и обществено здраве и свързаните с тях дейности в сферата на 

здравеопазването; формиране на обществени нагласи чрез активно участие в медийни 

инициативи и формати, тематично свързани с проблемите на българското медицинско 

висше образование. 
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В. Упълномощава Ректора проф. д-р Добромир Димитров, д.м. със следните 

права: Да представлява МУ-Плевен в учредителното събрание за създаване на 

сдружение с нестопанска цел в обществна полза с наименование: „СДРУЖЕНИЕ НА 

МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, като подпише от 

името на Медицински университет – Плевен устава на сдружението, както и всички 

останали документи, необходими за учредяването и вписване на сдружението в 

регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, както и да представлява МУ-

Плевен в сдружението, в съответствие с нормативната уредба и устава на сдружението, 

ведно с всички произтичащи от това правни последици. 

 

 

По десета 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 "Доцент" по 

специалност „Клинична лаборатория“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Ирена 

Иванова Генчева-Ангелова, д.м., за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, 

клинична имунология и алергология“, факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Клинична 

лаборатория“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Ирена Иванова Генчева-

Ангелова, д.м., за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, клинична 

имунология и алергология“, факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен 

(Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). 

 

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

специалност „Фармацевтична химия“, ПН 7.3. „Фармация“, на ас. Стефка Ачкова 

Иванова, д.ф. за нуждите на сектор „Фармацевтична химия и анализ“, катедра 

„Фармацевтична химия и фармакогнозия“, факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: На основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Фармацевтична химия“, ПН 7.3. „Фармация“, на ас. Стефка Ачкова Иванова, 

д.ф. за нуждите на сектор „Фармацевтична химия и анализ“, катедра 

„Фармацевтична химия и фармакогнозия“, факултет „Фармация“ на МУ – 

Плевен (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). 

 

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

специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, ПН 7.3. 

„Фармация“, на гл. ас. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. за нуждите на сектор 

„Технология на лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и социална 

фармация“, факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

на лекарствените форми и биофармация“, ПН 7.3. „Фармация“, на гл. ас. 

Станислав Бориславов Цанков, д.ф., за нуждите на сектор „Технология на 

лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, 

факултет „Фармация“ на МУ – Плевен (Протоколът от явното поименно гласуване 

се прилага отделно). 

 

4. Предложение за разкриване на 0.5 щатна академична длъжност "Доцент", ПН 

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

радиационна, хранене и др.)“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен, за нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска 

екология и професионални заболявания“. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 0.5 щатна академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

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

радиационна, хранене и др.)“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет 
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„Обществено здраве“ на МУ – Плевен, за нуждите на преподаването в сектор 

„Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“. 

 

5. Предложение за разкриване на една щатна 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 към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна 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 към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен и 

обявява конкурс за заемането ѝ на основание чл. 75, ал. 3 от ПУД на МУ. 

 

6. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Главен 

асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към 

сектор „Пулмология“, катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия 

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

заемането ѝ. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към сектор 

„Пулмология“, катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на Клиника по пневмология и 

фтизиатрия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“  ЕАД – Плевен, и обявява 

конкурс за заемането ѝ на основание чл. 75, ал. 3 от ПУД на МУ. 

 

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

ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Управление на здравните грижи“ към 
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катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет „Здравни грижи“, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

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

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

катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет „Здравни грижи“, и 

обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Кардиология“ към катедра 

„Кардиология, пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Кардиология“ към 

катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“ на 

МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

2. Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м., който става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Иван Груев, д.м.н., НМТБ, „Цар Борис III”, София 

2. Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м., УМБАЛ „Св. Анна” София 

Резервен външен член: Доц. д-р Рая Иванова, д.м., УМБАЛ „Александровска”, 

МУ-София, която става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр по 

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

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

катедра „Хирургически болести“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Обща хирургия“ към 

катедра „Хирургически 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 Сергей Димитров Илиев, д.м. 

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

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., който 

става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата 

заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н., МУ-Варна. 

2. Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м., МУ-Варна. 

Резервен външен член: Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, МУ-Пловдив, 

който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр по настоящата 

заповед. 
 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Медицина на бедствените 

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

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

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Медицина на 

бедствените ситуации“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, 
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професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Виолета Йорданова Данчева, д.м. 

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

3. Проф. Мишел Салватор Израел, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.н., МУ-Варна. 

2. Доц. д-р Никола Георгиев Шопов, д.м., ВМА-МБАЛ-Варна. 

Резервен външен член: Доц. д-р Николина Колева Вълканова-Монова, д.м., която 

става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр по настоящата заповед. 

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

д-р Цветелина Валентинова Петкова-Маринова по специалност „Физиология на 

животните и човека“. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р 

Цветелина Валентинова Петкова-Маринова по специалност „Физиология на 

животните и човека“: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м. 

2. Доц. д-р Боряна Крумова Русева д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н., МУ-Варна. 

2. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, д.м., Тр. Университет – Ст. Загора 

3. Проф. Юлия Георгиева Николова, д.м., МУ-Пловдив. 

Резервен външен член: Проф. Фанка Тошева Робарова, д.б., Му-София, която 

става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр по настоящата заповед. 
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12. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2021/2022 г. и 

предложение за преобявяването им в Държавен вестник. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Преразпределя незаетите места в конкурса за докторанти 2021/2022 

г. и предлага преобявяването им в Държавен вестник. 

 

13. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и 

дейността на Библиотеката на МУ – Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за изменение и допълнение на Правилник 

за устройството и дейността на Библиотеката на МУ – Плевен. 

 

14. Предложение за актуализиране на Процедура за материално стимулиране на 

първи автор за направени публикации в списания, реферирани и индексирани в 

световни вторични литературни източници. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Актуализира Процедура за материално стимулиране на първи 

автор за направени публикации в списания, реферирани и индексирани в 

световни вторични литературни източници. Регламентира се материално 

стимулиране за направени публикации в научни издания, реферирани и 

индексирани в базите данни с научна информация Web of Science и/или Sсopus*, 

след 01.10.2021 г. както следва: 

квартили Статии на чужд език Статии на български език 

Q1 1200 лв. - 

Q2 1000 лв. 500 лв. 

Q3 800 лв. 400 лв. 

Q4 600 лв. 300 лв. 

 

15. Предложение за актуализиране на състава на Комисия по финансиране на 

научноизследователските проекти. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Актуализира състава на Комисия по финансиране на 

научноизследователските проекти както следва: 

1. От състава на КФНИП да бъдат извадени проф. Ангелина Стоянова, 

д.х./ФФ/ и доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м. /ФОЗ/, считано от 20.10.2021 г. 

2. Към състава на КФНИП да бъдат включени доц. Таня Мегова, д.ф. /ФОЗ/ и 

доц. Надя Велева, д.м. /ФФ/, считано от 20.10.2021 г. 

3. Функциите на Председател на КФНИП да бъдат поети от проф. д-р Мария 

Средкова, д.м., /НИИ/, считано от 20.10.2021 г. 

4. Функциите на организатор на КФНИП да бъдат поети от Даниела 

Георгиева, сектор „Биохимия”, ФФ, считано от 01.10.2021 г. 

 

16. Издаване на ISBN на Abstracts Book XVIII International Medical Scientific 

Conference for Students and Young Doctors (MDSC), 13-18 September 2021, Medical 

University – Pleven. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се издаде ISBN на Abstracts Book XVIII International Medical 

Scientific Conference for Students and Young Doctors (MDSC), 13-18 September 2021, 

Medical University – Pleven. 

 

17. Издаване на ISBN на "Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-

студенти по Медицина и Фармация – 8 клас", "Сборник с тестови въпроси по биология 

за кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 9 клас", "Сборник с тестови въпроси 

по биология за кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 10 клас". 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се издаде ISBN на "Сборник с тестови въпроси по биология за 

кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 8 клас", "Сборник с тестови 

въпроси по биология за кандидат-студенти по Медицина и Фармация – 9 клас", 

"Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по Медицина и 

Фармация – 10 клас".  
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По единадесета точка от дневния ред - Направление “Качество на 

обучението и акредитация” – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., Зам. ректор. 

1. Регламентиране на финансов стимул за членовете на комисиите, участвали в 

изработването на доклади за институционална акредитация и програмни акредитации 

на професионални направления и специалности, считано от 01.01.2022 г. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

При подготовка на доклад за институционална акредитация, да бъдат 

предвидени следните финансови възнаграждения: 

За председател на комисията – 1000 лв. 

За членовете на комисията – 3000 лв., разпределени поравно между 

участниците. 

 
При подготовка на доклад за програмни акредитации на професионални 

направления и специалности от регулираните професии, да бъдат предвидени 

следните финансови възнаграждения: 

За председател на комисията – 700 лв. 

За членовете на комисията – 2000 лв., разпределени по предложение на 

председателя между участниците. 

Забележка: Препоръчителният брой на членовете на комисиите е 5-7 

участника. При промяна в броя на членовете на комисията, общата сума за 

заплащане няма да се променя. 

 

2. Регламентиране на финансов стимул за одиторските екипи, извършващи 

вътрешни одити в катедри и сектори на МУ – Плевен, считано от 01.01.2022 г. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: При извършване на вътрешни одити в катедри и сектори на МУ – 

Плевен да бъдат предвидени следните финансови възнаграждения: 

За водещ одитор – 50 лв. за проведен и отчетен одит 

За членове на одиторския екип – 30 лв. за проведен и отчетен одит. 
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По дванадесета точка от дневния ред - Направление „Европейска 

интеграция и международно сътрудничество“  докл. доц. д-р Диана Пендичева, д.м., 

Зам. ректор. 

1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и управлението на 

дейността по Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС). 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилник за организацията и управлението на дейността 

по Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС). 

 

2. Предложение за сключване на двустранни споразумения за международно 

сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност на 

МУ – Плевен със Сумски Държавен Университет, гр. Суми, Украйна, и Белоруски 

Държавен Медицински Университет, гр. Минск, Беларус. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Предложението за сключване на двустранни споразумения 

за международно сътрудничество в областта на образованието и 

научноизследователската дейност на МУ – Плевен със Сумски Държавен 

Университет, гр. Суми, Украйна, и Белоруски Държавен Медицински 

Университет, гр. Минск, Беларус. 

 
 
По тринадесета точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”  

Факултет „Медицина“ – докл. проф. д-р С. Илиев, Декан. 

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

академична длъжност "Асистент" по анатомия към катедра „Анатомия, хистология, 

цитология и биология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност "Асистент" по анатомия към катедра „Анатомия, хистология, 

цитология и биология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна 

академична длъжност "Асистент" по ревматология към катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност "Асистент" по ревматология към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

 
3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Асистент" по 

анестезиология и интензивно лечение към катедра „Анестезиология и интензивно 

лечение“, факултет „Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност "Асистент" по 

анестезиология и интензивно лечение към катедра „Анестезиология и интензивно 

лечение“, факултет „Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен, и 

обявява конкурс за заемането ѝ. 

 
4. Предложение за утвърждаване на Квалификационна характеристика за 

образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Акушерство и 

гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за образователна и 

научна степен „Доктор“ по докторска програма „Акушерство и гинекология“, ПН 

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

 
Факултет „Фармация“ – докл. доц. д-р П. Лалева, Зам декан. 

1. Приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на факултет 

„Фармация“. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема актуализиран Правилник за устройството и дейността на 

факултет „Фармация“. 

 
2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" към 

сектор „Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“ за нуждите на 

практическото обучение по биохимия.  

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Преподавател" към сектор 

„Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“ за нуждите на 

практическото обучение по биохимия. 

 
Факултет „Обществено здраве“ – докл. доц. д-р М. Карчева, Декан. 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на факултет „Обществено здраве“. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Стратегия за развитие на факултет „Обществено 

здраве“. 

 
2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по 

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

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

болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Преподавател" по хигиена за 

нуждите на преподаването в сектор „Хигиена, медицинска екология и 

професионални заболявания“, катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

 
Факултет „Здравни грижи“ – докл. доц. д-р Н. Хинкова, Декан. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Начко Илиев 

Тоцев, д.м., Ръководител катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, факултет 
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„Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно параграф 11 от ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от 

КТ за 2 години. 

Гласували 28. За – 25. Против - 1 и 2 невалидни бюлетини. 

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на проф. д-р Начко Илиев 

Тоцев, д.м., , съгласно параграф 11 от ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 2 години 

(бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 
Медицински колеж - докл. проф. д-р Н. Колев, д.м., Директор. 

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2021/2022 

година. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списък на хоноруваните преподаватели за учебната 

2021/2022 година. 

 
Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. проф. М. 

Александрова, д.б.н., Директор. 

1. Утвърждаване на избор на доц. Пепа Петрова Лунгарова за гост-преподавател 

към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

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

преподавател към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 

 
2. Утвърждаване на избор на Янка Иванова Цветанова за хоноруван преподавател 

по английски език към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на Янка Иванова Цветанова за хоноруван 

преподавател по английски език към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 
 
 
По четиринадесета точка от дневния ред – „Разни” докладва проф. д-р 

Д. Димитров, д.м., Ректор. 

1. Утвърждаване на мерките и правилата за новата учебна 2021/2022 година, 

приети на заседание на Ректорския съвет, проведено на 02 септември 2021 г. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава мерките и правилата за новата учебна 2021/2022 

година, приети на заседание на Ректорския съвет, проведено на 02 септември   

2021 г. 

 

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

 

27. 09. 2021 г.     Председател на АС:         (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

         Секретар на АС:  (П) 

         Д-р А. Пандурска 
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