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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  

25.09.2017 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 присъждане на научната степен „Доктор на науките” на: 

1.1. Доц. д-р Регина Симеоновна Комса – Пенкова по научната специалност 

„Биохимия“. 

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

2.1. Д-р Ангел Данчев Йорданов по научната специалност „Акушерство и 

гинекология“. 

 

II. Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен 

към 30.06.2017 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Становище на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на 

бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2017 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м. за 

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

2. Утвърждаване на избор на д-р Камелия Цветанова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и 

реаниматология“ към Научноизследователския институт. 

3. Утвърждаване на избор на Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Медицинска радиологична физика“. 

4. Утвърждаване на избор на инж. Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х. за 

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

химия“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Диана Илиева Пендичева за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Фармакология“. 

6. Приемане на промяна в Правилника за развитие на академичния състав на 

МУ-Плевен (чл.36(7)). 

7. Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2017/2018 

година. 

mailto:rector@mu-pleven.bg
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8. Издаване с ISBN номер на Сборник с доклади от Петнадесета национална 

научна сесия за студенти и преподаватели от Медицински колеж – 05-06.10.2017 г. 

9. Предложение за преиздаване на учебник „Биоетика“ с автор проф. Силвия 

Янкуловска поради изчерпване на количествата. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

V. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Приемане на доклад-самооценка за промяна на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицина“ от професионално направление 7.1 Медицина,  

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт. 

2. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Фармакология“ от професионално направление 7.1 Медицина,  област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Фармакология (вкл. Химиотерапия и фармакокинетика)“.  

4. Утвърждаване на документацията по Система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

VI. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за допълнение в Правилника за организация на учебния процес 

в МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за разкриване на две щатни академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението по „Пропедевтика на вътрешните болести“ и обявяване на 

конкурси за заемането им. 

2. Предложение за утвърждаване на учебен план на специалност „Медицина“ за 

учебната 2017/2018 година. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

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

научната специалност „Биохимия“ за нуждите на сектор „Биохимия“ към катедра 

„Химия и биохимия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за вакантната длъжност  „асистент” по 

химия в сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия 

и биохимия”. 

3. Приемане на учебен план, учебна програма и квалификационна характеристика за 

обучение на докторанти по специалност „Фармакология“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 
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Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев 

Сивков, доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. 

за извършване на преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ-Плевен за учебната 2017/2018 г., считано от 08.10.2017 г.  

 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на нови бази за практическо обучение на студенти от 

Медицински колеж по специалност „Помощник-фармацевт“ – Дрогерия „Виянова“, 

аптека „Медея“, аптека „Сейба – Т маркет“. 

2. Утвърждаване на нови бази за практическо обучение на студенти по специалност 

„Медицинска козметика“ - Салон за красота „ТЕДИ“ 

3. Утвърждаване на хоноруван преподавател – д-р Иванка Петкова – за специалност  

„Медицински лаборант“ на Медицински колеж за учебните упражнения по 

Инфекциозни болести. 

Докл.: Доц. д-р E. Бързашка 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за избор на хонорувани преподаватели по български език към 

ДЕСО през учебната 2017/2018 година: 

- Доц. Теодора Димитрова Вълова 

- Ст. преп. Мариана Иванова Найдова  

Докл.: Доц. М. Атанасова 

  

VII. Текущи. 

1. Предложение за хоноруване на д-р Наталия Стефанова Петрова за нуждите на 

преподаването по свободно избираемата дисциплина „Онкология“ по учебния план 

на специалност „Медицина“ за провеждане на практически занятия със студенти 

БЕО. 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност 

„Аналитична химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична 

химия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за вакантната длъжност „доцент” по 

научната специалност „Физикохимия и колоидна химия“ за нуждите на сектор 

„Химия“ към катедра „Химия и биохимия“. 

4. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „главен асистент” по научната 

специалност „Фармацевтична ботаника“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“ към катедра „Химия и биохимия“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

5. Номинация за удостояване на проф. Кипрос Николаидес, професор по 

фетална медицина в King’s College, Обединено Кралство,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на Медицински университет – Плевен за 

приноса му към развитието на феталната медицина в България.  

                                                                                          Докл.: Проф. д-р Сл. 

Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от заседание на АС, проведено на 25 септември 2017 г. 

 

Присъстват:   30 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Савелина Поповска – служ. отпуск, доц. д-р Галя 

Ставрева – в чужбина. 

По други причини –проф. Тони Веков, доц. д-р Сергей Илиев, доц. д-р Цветан Луканов, ас.д-

р Ивайло Пресолски, ас. д-р Лъчезар Танчев, ас. д-р Поля Маринова, Константина Каракадиева-

студент и Ралица Петрова-студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

Комисия по избора:  Председател: Доц. д-р А. Русева 

     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 избора в настоящото заседание на АС. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: Доц. д-р А. 

Русева 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 присъждане на образователната и научната степен „Доктор на науките” на : 

1.1. Доц. д-р Регина Симеоновна Комса-Пенкова по научната специалност „Биохимия“. 
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2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

2.2. Д-р Ангел Данчев Йорданов по научната специалност „Акушерство и гинекология“. 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение 

на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2017 г. докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема обяснителната записка към отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 30.06.2017 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет относно Отчета за 

касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2017 г. докладва доц. д-р Цв. 

Валентинова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно Отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.06.2017 г. 

 

 

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

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва проф. д-р М. 

Средкова. 

4.1. Утвърждаване на избор на д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м., за заемане 

на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Хигиена”. 

Проф. д-р С. Янкуловска направи положително изказване в подкрепа на избора. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Ваня Атанасова 

Бойчева (Бирданова), д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Хигиена”. (протоколът се прилага отделно). 

 

4.2. Утвърждаване на избор на д-р Камелия Цветанова, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Анестезиология и реаниматология” към 

Научноизследователския институт. 

Проф. д-р Т. Делийски направи положително изказване в подкрепа на избора. 
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Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Камелия 

Цветанова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност 

„Анестезиология и реаниматология” към Научноизследователския институт. (протоколът се 

прилага отделно). 

 

4.3. Утвърждаване на избор на Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, д.м., за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Медицинска 

радиологична физика”. 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на Десислава 

Звездомирова Костова-Лефтерова, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 

научната специалност специалност „Медицинска радиологична физика”. (протоколът се 

прилага отделно). 

4.4. Утвърждаване на избор на инж. Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х., за заемане на 

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

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на на инж. Галя 

Димитрова Генчева-Нишева, д.х., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Аналитична химия“ (протоколът се прилага отделно). 

 

4.5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Диана Илиева Пендичева за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакология (вкл.фармакокинетика 

и химиотерапия)“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

„Доктор“ по научната специалност „Фармакология (вкл.фармакокинетика и 

химиотерапия)“ от д-р Диана Илиева Пендичева, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Руси Георгиев Марев, д.м. 

2. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, д.м.н., МУ-София 

2. Проф. д-р Витан Даков Влахов, д.м.н, МУ-София 

3. Проф. Алексей Славков Савов, д.б., НГЛ, СБАЛАГ-София, МУ-София 
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4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м.н., МУ-София 

5. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, д.м., МУ-София 

Резервен член: Доц. Радка Петрова Кънева, д.б., МУ-София 

 

4.6. Приемане на промяна в Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Плевен 

(чл.36 ал.5, 6 и 7). 

В подкрепа на решението се изказаха доц. П. Тончев и доц. Д. Димитров. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отменят се текстовете на чл. 36, ал. 5, 6 и ал. 7 от Правилника за развитие на 

академичния сътав в МУ-Плевен. 

 

4.7 Преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2017/2018 година. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се преразпределят незаетите места за докторанти за учебната 2017/2018 

година както следва: 4 места за редовна докторантура и 1 за задочна докторантура. 

 

4.8.Издаване с ISBN номер на Сборник с доклади от Петнадесета национална научна сесия за 

студенти и преподаватели от Медицински колеж – 05-06.10.2017 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Да се издаде с ISBN номер Сборник с доклади от Петнадесета национална 

научна сесия за студенти и преподаватели от Медицински колеж – 05-06.10.2017 г. 

 

4.9 Предложение за преиздаване на учебник „Биоетика“ с автор проф. Силвия Янкуловска 

поради изчерпване на количествата. 

След допълнително гласуване с пълно болшинство от членовете на АС за включване в 

Дневния ред беше прието и включване издаването на учебник “NEUROSURGERY, the most 

frequent pathologies” с авторски колектив: Iliya Valkov, MD, PhD, Milan Mladenovsky, MD – editors, 

Mladen Ovcharov, MD, Emil Marinchev, MD, Rositza Dimkova, MD, Nikolay Vasilev, MD, 

предназначен за студенти АЕО, V курс и специализанти по неврохирургия и неврология. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

1. Да се преиздаде учебник „Биоетика“ с автор проф. Силвия Янкуловска, д.м.н. 

2. Да се издаде учебник “NEUROSURGERY, the most frequent pathologies” с авторски 

колектив: Iliya Valkov, MD, PhD, Milan Mladenovsky, MD – editors, Mladen Ovcharov, MD, 

Emil Marinchev, MD, Rositza Dimkova, MD, Nikolay Vasilev, MD. 
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По пета точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” – докладва доц. 

д-р З. Радионова. 

5.Приемане на доклад-самооценка за промяна на капацитета на специалност от регулираните 

професии „Медицина“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за промяна на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицина“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

 

6. Утвърждаване на справка за актуалното състояние, заявения и утвърдения от НАОА 

капацитет. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следната справка за актуалното състояние, заявения и 

утвърдения от НАОА капацитет за обучение в МУ-Плевен по специалност Медицина: 

1. Актуално състояние – 1492 студента. 

2. Утвърден капацитет – 1500. 

3. Заявен капацитет (към 25.09.2017 г.) – 2100. 

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

от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Фармакология“ от 

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

спорт. 

Гласували 30. За – 30. 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 „Фармакология“ 

от професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

 

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

„Фармакология (вкл. Химиотерапия и фармакокинетика)“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Фармакология (вкл. Химиотерапия и фармакокинетика)“. 

 

9. Утвърждаване на документацията по Система за управление на качеството в съответствие 

с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. 
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Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава документацията по Система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. 

 

 

По шеста точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” – докл. проф. М. 

Александрова. 

2. Предложение за допълнение в Правилника за организация на учебния процес в МУ-

Плевен. 

Изказвания в подкрепа на регламентирането направиха проф. д-р Недкова и проф. д-р 

Дойчинова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложенията за допълнения в Правилника за организация на 

учебния процес в МУ-Плевен, касаещи организацията на кръжочната дейност. 

 

 

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

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

на обучението по „Пропедевтика на вътрешните болести“ и обявяване на конкурси за заемането 

им. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Асистент“ за нуждите на 

обучението по „Пропедевтика на вътрешните болести“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

4. Предложение за утвърждаване на учебен план на специалност „Медицина“ за учебната 

2017/2018 година. 

Гласували: 30. За – 3. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава учебния план на специалност „Медицина“ за учебната 2017/2018 

година. 

 

 

Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м., Зам. декан. 

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

специалност „Биохимия“ за нуждите на сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия” и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива се една академична длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Биохимия“ за нуждите на сектор „Биохимия“ към катедра „Химия и 

биохимия” и се обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за обявява конкурс за заемане на вакантната длъжност „Асистент” по химия 

в сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и биохимия”. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: обявяване на конкурс за вакантната длъжност „Асистент” по химия в сектор 

„Неорганична, органична и аналитична химия“ към катедра „Химия и биохимия”. 

 

3. Приемане на учебен план, учебна програма и квалификационна характеристика за 

обучение на докторанти по специалност „Фармакология“. 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема учебен план, учебна програма и квалификационна характеристика 

за обучение на докторанти по специалност „Фармакология“. 

 

 

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

2. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, 

доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за учебната 2017/2018 

г., считано от 08.10.2017 г. 

Гласували чрез тайно гласувне 28. За – 28. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, доктор на 

юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за учебната 

2017/2018 г., считано от 08.10.2017 г. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м. 

1. Утвърждаване на нови бази за практическо обучение на студенти от Медицински колеж 

по специалност „Помощник-фармацевт“ – Дрогерия „Виянова“, аптека „Медея“, аптека „Сейба – 

Т маркет“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава за нови бази за практическо обучение на студенти от 

Медицински колеж по специалност „Помощник-фармацевт“ – Дрогерия „Виянова“, аптека 

„Медея“, аптека „Сейба – Т маркет“. 
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2. Утвърждаване на нови бази за практическо обучение на студенти по специалност 

„Медицинска козметика“ - Салон за красота „ТЕДИ“ 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава за нови бази за практическо обучение на студенти по 

специалност „Медицинска козметика“ - Салон за красота „ТЕДИ“. 

 

3. Утвърждаване на хоноруван преподавател – д-р Иванка Петкова – за специалност 

„Медицински лаборант“ на Медицински колеж за учебните упражнения по Инфекциозни болести. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава за хоноруван преподавател д-р Иванка Петкова – за 

специалност „Медицински лаборант“ на Медицински колеж за учебните упражнения по 

Инфекциозни болести. 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение - Докл.: доц. М. Атанасова, д.б. 

2. Предложение за избор на хонорувани преподаватели по български език към ДЕСО през 

учебната 2017/2018 година: 

Доц. Теодора Димитрова Вълова 

Ст. преп. Мариана Иванова Найдова 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: избира за хонорувани преподаватели по български език към ДЕСО през 

учебната 2017/2018 година: 

Доц. Теодора Димитрова Вълова 

Ст. преп. Мариана Иванова Найдова 

 

По седма точка от дневния ред – Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

6. Предложение за хоноруване на д-р Наталия Стефанова Петрова за нуждите на 

преподаването по свободно избираемата дисциплина „Онкология“ по учебния план на 

специалност „Медицина“ за провеждане на практически занятия със студенти БЕО. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Хонорува се д-р Наталия Стефанова Петрова за нуждите на преподаването 

по свободно избираемата дисциплина „Онкология“ по учебния план на специалност 

„Медицина“ за провеждане на практически занятия със студенти БЕО. 
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7. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност 

„Аналитична химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Аналитична 

химия“ за нуждите на сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

8. Предложение за обявяване на конкурс за вакантната длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Физикохимия и колоидна химия“ за нуждите на сектор „Химия“ към катедра 

„Химия и биохимия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за вакантната длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Физикохимия и колоидна химия“ за нуждите на сектор „Химия“ към катедра 

„Химия и биохимия“. 

 

9. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Главен асистент” по научната специалност 

„Фармацевтична ботаника“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ към 

катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. ак. дл. „Главен асистент” по научната специалност 

„Фармацевтична ботаника“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ 

към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и обявява конкурс за заемането 

й. 

 

10. Номинация за удостояване на проф. Кипрос Николаидес, професор по фетална 

медицина в King’s College, Обединено Кралство, с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на 

Медицински университет – Плевен за приноса му към развитието на феталната медицина в 

България.  

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удостоява проф. Кипрос Николаидес, професор по фетална медицина в 

King’s College, Обединено Кралство, с почетното звание Доктор Хонорис Кауза на 

Медицински университет – Плевен за приноса му към развитието на феталната медицина в 

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

 

 

25. 09. 2017 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


