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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 заседание на Академичен съвет  

29.05.2017 г. 

І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 

1. За заемане на академичната длъжност „Доцент“ на: 

1.1. Жасмин Борисова Караджа по научната специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията“ 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” на: 

2.1. Д-р Красимир Костов Гинев по научната специалност „Патофизиология“ 

2.2. Д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова по научната специалност „Клинична лаборатория“ 

3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

3.1. Д-р Станимира Мирчева Елкина по научната специалност „Педиатрия“ 

3.2. Д-р Илия Илиев Крачунов по научната специалност „Белодробни болести“. 

 

ІІ. 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за 2016 г. 

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първото тримесечие на 2017 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

III. 1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за Председател 

и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет „Медицина“, 

проведени на 20.03.2017 г.   

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за Председател и 

Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет „Здравни 

грижи“, проведени на 20.03.2017 г.   

3. Становище на Контролния съвет относно Обяснителна записка към отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2016 г. 

Докл.: Доц. д-р М. Стойновска 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на гл.ас. Ростислав Валентинов Костов, д. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по специалност „Теория и методика на физическото възпитание 

и спортната тренировка“ (вкл. методика на лечебната физкултура). 

2. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х. за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Аналитична химия“. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Николай Кирилов Българанов, д. за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Владимир Радев Радев, д. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Венеция Цветкова Божанова, д. за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Надя Илиева Коларова-Янева, д. за заемане 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“ . 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Стефан Иванов Мирчев за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ото-рино-лагингология“. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ангел Данчев Йорданов за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

9. Изадаване на ISBN номер на доклади от Националната конференция по хирургия 

„Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия. Експертиза при 

хирургични случаи, достигащи до съдебната практика“, 31.05. – 02.06.2017 г. 
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10. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2017 година на следните заглавия: 

-  Anesthesiology – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. Богданов и д-р Д. Михайлова 

-  Анестезиология и интензивна терапия – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. Богданов 

-  Нозокомиална пневмония – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, проф. М. Средкова, доц. П. 

Тончев, д-р Сл. Богданов 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

11.  Утвърждаване на заемането на академичната длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Кардиохирургия“ от д-р Владимир Любенов Данов към Научноизследователски 

институт във връзка с решение на Академичен съвет от 03.04.2017 г. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

V. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Приемане на отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 2016 г. 

2. Приемане на отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-

Плевен за 2016 г. 

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвеат на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ от професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ-Плевен.  

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изтопи)“ в МУ-

Плевен. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

VI. Направление “Eвропейска интеграция и международно сътрудничество”: 

1. Утвърждаване на списъчния състав на Консултативен съвет по ЕИМС. 

2. Утвърждаване на избор на ръководители на сектори в Център „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“: 

2.1. Доц. Теодора Димитрова Вълова, д.п. – ръководител на сектор „Европейска интеграция и 

академична мобилност“, който съгласно чл. 5 от Правилника за организацията и управлението 

на дейността по секторна програма „Еразъм+“ в МУ-Плевен изпълнява и длъжността 

Институционален координатор по програма „Еразъм+“. 

2.2. Д-р Диана Илиева Пендичева, д.м. – ръководител на сектор „Международно сътрудничество“. 

Докл.: Проф. д-р С. Поповска 

VII. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на График за учебните занятия за учебната 2017/2018 година. 

2. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2017/2018 г. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Утвърждаване на промяна в П равилника за организация на учебния процес в МУ-Плевен. 

2. Предложение за обособяване на модул „Ревматология“ в редовното обучение по 

дисциплината „Вътрешни болести“.  

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент“ по научната специалност 

„Фармакология“ за нуждите на сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ в сектор „Токсикология“ 

към катедра „Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ в 

сектор „Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика“. 

4. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ по 

биофизика в сектор „Физика и биофизика“ към катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“. 

5. Предложение за структурни промени във факултет „Фармация“. 
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Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по „Управление на 

здравните грижи“ в катедра “Сестрински терапевтични грижи“.  

2. Обявяване на конкурси за заемане на 2 (две) академични длъжности 0.25 „Асистент“ по 

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

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 

 

Медицински колеж  

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2017/2018 година. 

2. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази за учебната 2017/2018 година.  

3. Предложение за разкриване към сектор „Медико-диагностични изследвания“ на 

академични длъжности и обявявяване на конкурси за заемането им за нуждите на преподаването 

по специалност „Медицинска козметика“, както следва: 

3.1. Една академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на ЛФК/“; 

3.2. Една академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Дерматология и 

венерология“. 

4. Предложение за разкриване на 2 длъжности „преподавател“ за преподаване по 

Практическо обучение и за водене на учебните упражнения по Декоративна козметика и 

естетични грижи и обявяване на конкурси за заемането им. 

5. Предложение за разкриване на 1 длъжност „преподавател“ към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи“ за водене на учебните упражнения по Фармацевтична ботаника и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р Евг. Бързашка 

 Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Утвърждаване на избор на Директор на ДЕСО. 

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели в ДЕСО за учебната 2017/2018 

година. 

 

VIII. Текущи. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Ботаника“ към катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ във 

Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен. 

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

специалност „Патофизиология“ в сектор „Патофизиология“ към катедра „Физиология и 

патофизиология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ в Сектор 

„Очни болести“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на АС, проведено на 29 май 2017 година 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

По уважителни причини – проф. Т. Веков, проф. д-р Аспарух Аспарухов, проф. д-р Силвия 

Александрова-Янкуловска, проф. д-р Димитър Господинов, доц. д-р Александър Вълков. 

По други причини – доц. д-р Цветан Луканов, д-р Ивайло Пресолски, Мария Георгиева-

студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Проф. д-р Дойчинова 

     Членове: 1. д-р Н. Статев 

2. Радостин Димитров 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред 

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

Приемане състава на Комисия по изборите в настоящото заседание на АС. 

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

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: Проф. д-р Ц. 

Дойчинова и членове: д-р Н. Статев и Радостин Димитров – студент. 

 

 

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

съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след 

утвърждаване от АС, както следва: 

1. За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 
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1.1. Жасмин Борисова Караджа по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”: 

2.1. Д-р Красимир Костов Гинев по научната специалност „Патофизиология“ 

2.2. Д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова по научната специалност „Клинична 

лаборатория“ 

3. За присъждане на научната степен „Доктор”: 

3.1. Д-р Станимира Мирчева Елкина по научната специалност „Педиатрия“ 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред – докладва г-н И. Потурлиев. 

2.1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за 2016 г. 

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

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за 2016 г. 

 

2.2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първото тримесечие на 2017 г. 

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

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

тримесечие на 2017 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – докл. доц. д-р М. Стойновска. 

1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за Председател 

и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет „Медицина“, 

проведени на 20.03.2017 г. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за Председател и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен 

съвет на Факултет „Медицина“, проведени на 20.03.2017 г. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за Председател 

и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен съвет на Факултет „Здравни 

грижи“, проведени на 20.03.2017 г. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за Председател и Зам.-председател на Общото събрание, за Декан и Факултетен 

съвет на Факултет „Здравни грижи“, проведени на 20.03.2017 г. 

 

3. Становище на Контролния съвет относно Обяснителна записка към отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2016 г. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно Обяснителната записка 

към отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2016 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност, 

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. д-р Г. 

Ставрева. 

1. Утвърждаване на избор на гл.ас. Ростислав Валентинов Костов, д., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по специалност „Теория и методика на физическото възпитание 

и спортната тренировка“ (вкл. методика на лечебната физкултура). 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на гл.ас. Ростислав Валентинов Костов, д., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка“ (вкл. методика на лечебната физкултура). 

 

2. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Аналитична химия“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Аналитична химия“ от д-р Галя Димитрова 

Генчева-Нишева, д.х.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. Ангелина Милчева Стоянова, д.х. 

Резервен член: Проф. Стефан Емилов Бояджиев, д.х.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Чл. кор. проф. д-р Димитър Любомиров Цалев, д.х.н., ФХФ, СУ 

2.Проф. Соня Харутюн Арпаджан-Ганева, д.х.н., ФХФ, СУ 

3.Проф. д-р Ирина Богданова Караджова, ФХФ, СУ 

4.Доц. д-р Иванка Григорова Дакова, ФХФ, СУ 
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5.Доц. д-р Пенка Василева Цанева, ФХФ, СУ 

6.Доц. д-р Методи Георгиев Караджов – Геологически институт - БАН 

Резервен член: Доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска - ФХФ, СУ 

 

3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Николай Кирилов Българанов, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“ от д-р Николай Кирилов 

Българанов, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. 

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

3. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Виктория Атанасова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, д.м., МУ-София 

2.  Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., МУ-Варна 

3. Проф. д-р Пенка Переновска, д.м., МУ-София 

4. Доц. д-р Димитър Иванов Кайлаков, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. д-р Свилен Досев, д.м., ТУ-Русе 

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Владимир Радев Радев, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ от д-р 

Владимир Радев Радев, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Снежанка Тишева, д.м.н. 

3. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Стоян Миланов, д.м.н., КАИЛ, НИ „Пирогов” - София 

2.  Проф. д-р Силви Георгиев, д.м., КАИЛ, НИ „Пирогов” - София 

3. Доц. д-р Маргарита Ататнасова, д.м., II КАИЛ, Александровска болница, МУ-София 
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Резервен член: Доц. д-р Н. Младенов, д.м.н., ОАИЛ, МБАЛ „Токуда” - София 

 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Венеция Цветкова Божанова, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“ от д-р Венеция 

Цветкова Божанова, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. 

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

3. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Виктория Атанасова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., МУ-Варна 

2. Доц. д-р Свилен Досев, д.м., ТУ-Русе, ФОЗ 

Резервен член: Доц. д-р Нина Георгиева Гамакова-Радкова, д.м., ТУ-Русе, ФОЗ 

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Надя Илиева Коларова-Янева, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Педиатрия“ от д-р Надя Илиева 

Коларова-Янева, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Виктория Атанасова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., МУ-Варна 

2. Доц. д-р Свилен Досев, д.м., ТУ-Русе, ФОЗ 

3. Доц. д-р Нина Георгиева Гамакова-Радкова, д.м., ТУ-Русе, ФОЗ 

Резервен член: Проф. д-р Пенка Переновска, д.м., МУ-София 

 

7. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Стефан Иванов Мирчев за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ото-рино-лагингология“. 
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Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

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

„Доктор“ по научната специалност „Ото-рино-лагингология“. от д-р Стефан Иванов 

Мирчев: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Александър Въков, д.м. 

2. Проф. д-р Емилиян Иванов, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Илия Вълков, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Стефан Лолов, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Александър Райнов, д.м. 

 

8. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Ангел Данчев Йорданов за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

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

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

„Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“ от д-р Ангел Данчев 

Йорданов: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

Външни членове за МУ - Плевен: 

1. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н., МУ-Варна 

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

3. Доц. д-р Тошо Николов Кърлов, д.м., МВР-Болница 

Резервен член: Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., МУ-Варна 

 

9. Изадаване на ISBN номер на доклади от Националната конференция по хирургия 

„Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия. Експертиза при 

хирургични случаи, достигащи до съдебната практика“, 31.05. – 02.06.2017 г. 

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

АС реши: Да се издаде ISBN номер на доклади от Националната конференция по 

хирургия „Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия. 

Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика“, 31.05. – 02.06.2017 

г., гр. Плевен. 
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10. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2017 година на следните заглавия: 

 Anesthesiology – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. Богданов и д-р Д. Михайлова 

 Анестезиология и интензивна терапия – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. Богданов 

 Нозокомиална пневмония – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, проф. М. Средкова, доц. П. 

Тончев, д-р Сл. Богданов 

 

10.1. Да се включи в Дневния ред на настоящия АС преиздаване на Помагало по химия за 

кандидат-студенти. 

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

АС реши: Включва се в Дневния ред на настоящия АС преиздаване на Помагало по 

химия за кандидат-студенти. 

 

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

АС реши: Да се включат в Издателския план на МУ-Плевен за 2017 година следните 

заглавия: 

 Anesthesiology – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. Богданов и д-р Д. Михайлова 

 Анестезиология и интензивна терапия – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, д-р Сл. 

Богданов 

 Нозокомиална пневмония – проф. Р. Радев, д-р Вл. Радев, проф. М. Средкова, доц. П. 

Тончев, д-р Сл. Богданов 

 Помагало по химия за кандидат-студенти 

 

11. Утвърждаване заемането на академичната длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Кардиохирургия“ от д-р Владимир Любенов Данов д.м., към 

Научноизследователския институт във връзка с решение на Академичен съвет от 03.04.2017 г. – 

докладва проф. д-р М. Средкова. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава заемането на академичната длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Кардиохирургия“ към Научноизследователския институт от д-р Владимир 

Любенов Данов д.м. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление “Качество и акредитация” докладва доц. 

д-р З. Радионова. 
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1. Приемане на отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 

2016 г. 

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

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-

Плевен за 2016 г. (Отчетът е приложен отделно). 

 

2. Приемане на отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в катедри и сектори на 

МУ-Плевен за 2016 г. 

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

АС реши: Приема отчета за резултатите от проведените вътрешни одити в катедри и 

сектори на МУ-Плевен за 2016 г.  (Отчетът е приложен отделно). 

 

3. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА 

от предходната програмна акредитация на докторска програма „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ от професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ-Плевен.  

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

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма „Медицинска 

радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ от професионално 

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

МУ-Плевен. 

 

4. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изтопи)“ в МУ-

Плевен. 

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

АС реши: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни 

изтопи)“ в МУ-Плевен. 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление “Eвропейска интеграция и 

международно сътрудничество” докладва проф. д-р С. Поповска. 

1. Утвърждаване на списъчния състав на Консултативен съвет по ЕИМС. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава предложения списъчен състав на Консултативен съвет по 

ЕИМС (списъкът се прилага отделно). 

 

2. Утвърждаване на избор на ръководители на сектори в Център „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“: 

2.1.Доц. Теодора Димитрова Вълова, д.п. – ръководител на сектор „Европейска интеграция и 

академична мобилност“, който съгласно чл. 5 от Правилника за организацията и управлението на 

дейността по секторна програма „Еразъм+“ в МУ-Плевен изпълнява и длъжността 

Институционален координатор по програма „Еразъм+“. 

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

АС реши: Утвърждава избора на доц. Теодора Димитрова Вълова, д.п., за ръководител 

на сектор „Европейска интеграция и академична мобилност“, който съгласно чл. 5 от 

Правилника за организацията и управлението на дейността по секторна програма 

„Еразъм+“ в МУ-Плевен изпълнява и длъжността Институционален координатор по 

програма „Еразъм+“. 

 

2.2. Д-р Диана Илиева Пендичева, д.м. – ръководител на сектор „Международно 

сътрудничество“. 

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

АС реши: Утвърждава избора на д-р Диана Илиева Пендичева, д.м., за ръководител на 

сектор „Международно сътрудничество“. 

 

 

По седма точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” докладва проф. М. 

Александрова. 

1. Приемане на График за учебните занятия за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Приема Графика за учебните занятия за учебната 2017/2018 година. 

2. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2017/2018 г. 

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

АС реши: Обявява прием на студенти срещу заплащане за учебната 2017/2018 г. 

 

Факултет „Медицина“ – докладва доц. д-р Д. Димитров. 

1. Утвърждаване на промяна в Правилника за организация на учебния процес в МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за организация на учебния процес в 

МУ-Плевен. 
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2. Предложение за обособяване на модул „Ревматология“ в редовното обучение по 

дисциплината „Вътрешни болести“. 

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

АС реши: Обособява модул „Ревматология“ в редовното обучение по дисциплината 

„Вътрешни болести“. 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева. 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Фармакология“ за нуждите на сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Фармакология“ за нуждите на сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ в сектор 

„Токсикология“ към катедра „Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент“ в сектор „Токсикология“ 

към катедра „Фармакология и токсикология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ в 

сектор „Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и медицинска 

генетика“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност „Асистент“ в 

сектор „Микробиология и вирусология“ към катедра „Микробиология, вирусология и 

медицинска генетика“. 

 

4. Предложение за структурни промени във факултет „Фармация“. 

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

АС реши: Приемат се предложените структурни промени във факултет 

„Фармация”,както следва: 

Сектор „Фармацевтична химия и анализ“ от Катедра по „Фармацевтична химия и 

фармакогнозия“, се прехвърля в Катедра „Химия и биохимия & физика и биофизика“. 
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Сектор „Фармакогнозия и ботаника“ от Катедра по „Фармацевтична химия и 

фармакогнозия“ се преструктурира в Катедра по „Технология на лекарствените форми и 

социална фармация“. 

 

Катедра по „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ се закрива. 

Разкрива се нова Катедра „Физика и биофизика и предклинични и клинични науки“ с 

три сектора: Сектор „Физика и биофизика“, Сектор „Висша математика и предклинични науки“ и 

Сектор „Клинични науки“. 

 

Сектор „Физика, биофизика, висша математика и информационни технологии“ от 

Катедра по „Химия и биохимия & физика и биофизика“ се преструктурира в новообразуваната 

Катедра „Физика и биофизика и предклинични и клинични науки“. 

 

Променя се името на  Катедрата по „Химия и биохимия & физика и биофизика“ с ново: 

Катедра по „Химия и биохимия“. 

 

Променя се името на Катедрата по „Технология на лекарствените форми и социална 

фармация“ с ново: Катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

След направените промени, в структурата на ФФ се включват: Катедра „Химия и 

биохимия“ с 3 сектора - „Неорганична, органична и аналитична химия“, "Биохимия" и 

„Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“; Катедра „Микробиология, вирусология и 

медицинска генетика“ с 2 сектора - „Микробиология и вирусология“ и „Медицинска генетика“; 

Катедра „Фармакология и токсикология“ с 2 сектора - „Фармакология“ и „Токсикология и 

фармакотерапия“; Катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ с 3 сектора - 

„Технология на лекарствените форми“, „Социална фармация“ и „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“; Катедра „Физика и биофизика и предклинични и клинични науки“ с 3 

сектора - „Физика и биофизика“, „Висша математика и предклинични науки“ и „Клинични 

науки“. 

 

5. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ 

по биофизика в сектор „Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофизика, предклинични и 

клинични науки”. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност „Асистент“ по 

биофизика в сектор „Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофизика, предклинични 

и клинични науки”. 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докладва проф. д-р Начко Тоцев. 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по „Управление 

на здравните грижи“ в катедра “Сестрински терапевтични грижи“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по 

„Управление на здравните грижи“ в катедра “Сестрински терапевтични грижи“. 

 

2. Обявяване на конкурси за заемане на 2 (две) академични длъжности 0.25 „Асистент“ по 

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

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

АС реши: Обявява конкурси за заемане на 2 (две) академични длъжности 0.25 

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

 

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

1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Утвърждава списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2017/2018 г. 

(списъкът се прилага отделно). 

2. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази за учебната 2017/2018 година. 

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

АС реши: Утвърждава списък на учебно-практическите бази за учебната 2017/2018 г. 

(списъкът се прилага отделно). 

 

3. Предложение за разкриване към сектор „Медикодиагностични изследвания“ в 

Медицински колеж при МУ-Плевен на академични длъжности и обявявяване на конкурси за 

заемането им за нуждите на преподаването по специалност „Медицинска козметика“, както 

следва: 

3.1. Една академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на ЛФК/“в сектор 

„Медикодиагностични изследвания“ в Медицински колеж при МУ-Плевен. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент“ по научната специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. методика на 
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ЛФК/“ в сектор „Медикодиагностични изследвания“ в Медицински колеж при МУ-Плевен и 

обявява конкурс за заемането й. 

3.2. Една академична длъжност „асистент“ по научната специалност „Дерматология и 

венерология“ в сектор „Медикодиагностични изследвания“ в Медицински колеж при МУ-Плевен. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент“ по научната специалност 

„Дерматология и венерология“ в сектор „Медикодиагностични изследвания“ в Медицински 

колеж при МУ-Плевен и обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за разкриване на 2 длъжности „преподавател“ за преподаване по 

Практическо обучение и за водене на учебните упражнения по „Декоративна козметика и 

естетични грижи” в Медицински колеж при МУ-Плевен и обявяване на конкурси за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива 2 (две) длъжности „Преподавател“ за нуждите на практическото 

обучение и за водене на упражненията по „Декоративна козметика и естетични грижи” в 

Медицински колеж при МУ-Плевен и обявява конкурси за заемането им. 

 

5. Предложение за разкриване на 1 длъжност „преподавател“ в сектор „Социални и 

фармацевтични грижи”  в Медицински колеж при МУ-Плевен за водене на учебните упражнения 

по Фармацевтична ботаника и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива 1 (една) длъжност „Преподавател“ към сектор „Социални и 

фармацевтични грижи“ в Медицински колеж при МУ-Плевен за водене на практическите 

упражнения по Фармацевтична ботаника и обявява конкурс за заемането й. 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докладва доц. М. Атанасова. 

1. Утвърждаване на избор на Директор на ДЕСО. 

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

АС реши: Утвърждава избора на доц. Милена Атанасова, д.б., за Директор на ДЕСО. 

 

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели в ДЕСО за учебната 2017/2018 

година. 

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

АС реши: Утвърждава следните хонорувани преподаватели в ДЕСО за учебната 

2017/2018 година: 

Мая Тодорова Христова - френски език 

Красимира Михайлова Къндева – български език 
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Доц. Пепа Петрова Лунгарова, ВТУ – латински език 

Мл.н.с. Валерий Любенов Русинив, БАН – латински език 

  

По осма точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Ботаника“ към катедра „Фармацефтични науки и социална фармация”, 

с-р „Фармакогнозия и фармботаника” във Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една академична длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Ботаника“ към кат. „Фармацефтични науки и социална фармация”, 

с-р „Фармакогнозия и фармботаника” във Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен. 

 

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

специалност „Патофизиология“ в сектор „Патофизиология“ към катедра „Физиология и 

патофизиология“ и обявява конкурс за заемането й.  

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Патофизиология“ в сектор „Патофизиология“ към катедра „Физиология и 

патофизиология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ в Сектор 

„Очни болести“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ в Сектор „Очни 

болести“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ и обявява конкурс за заемането 

й. 

 

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

29. 05. 2017 г.      Председател на АС: / П / 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: 

         Д-р А. Пандурска 

 


