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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  

30.10.2017 г. 

 

 

I. Приемане на Визия за развитие на Медицински университет – Плевен в дългосрочен план.  

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

II. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на доц. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н. за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Васил Атанасов Гегусков, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

3. Утвърждаване на избор на д-р Кирил Гиоргиев Киров, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“ към Научноизследователския институт 

при МУ-Плевен. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Владимир Радев Радев, д.м. за заемане на академичната 

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

5. Утвърждаване на избор на д-р Николай Кирилов Българанов, д.м. за заемане на 

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

6. Признаване на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Патофизиология“ на проф. Адриана Иванова Бочева, д.м.  

7. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Вихър Манчев Ковачев за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Иво Петров Живков за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“. 

9. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Славейко Христов Богданов за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

10. Приемане на Процедура за организацията, провеждането и отчитането на конкурси за 

финансиране на НИП. 

11. Утвърждаване на приоритетните направления в НИД за 2018 г. 

12. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на НИП в МУ-Плевен за конкурс за 

финансиране на проекти през 2018 г. 

13. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие на 31 октомври 2017 г. – Празник на МУ-Плевен.  

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

III. Направление “Учебна дейност”: 

1. Отчитане и анализ на Кандидатстудентска кампания 2017.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на доц. д-р Чайка Кирилова 

Петрова, д.м.,  доцент в Катедра „Детски болести”. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна длъжност „Асистент“ по „Детски 

болести“ за нуждите на обучението по специалност „Медицина“.  

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 
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Факултет „Фармация“ 

1. Приемане на актуализирана квалификационна характеристика за ОКС „Магистър“ по 

специалност „Фармация“. 

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

специалност „Технология на лекарствените форми“ за нуждите на сектор „Технология на 

лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност „главен асистент“ по научната 

специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия и биохимия” и обявяване на конкурс 

за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Управление 

на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ по реда на чл. 3 (ал. 2 и 3) от ЕДИ. 

2. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Управление 

на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“. 

3. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Опазване и 

контрол на общественото здраве“, ОКС „Бакалавър“. 

4. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“. 

Докл.: Проф. д-р Ц. Дойчинова 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Приемане на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет 

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Клинична 

лаборатория“. 

2. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Клинична лаборатория“. 

3. Разкриване на една щатна длъжност "Главен асистент" по „Рентгенология“  в катедра 

"Рентгенология" и обявяване на конкурс за заемането й. 

4. Разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по „Урология“ в катедра "Сестрински 

хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

5. Разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по „Обща хирургия“ в катедра "Сестрински 

хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по класически 

езици. 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

IV. Текущи. 

1. Предложение за вътрешна промяна на бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. 

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

хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

за нуждите на Научноизследователския институт и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

4. Предложение за изменения и допълнения на Правилника за вътрешния ред в студентските 

общежития и студентския стол на МУ-Плевен.  

5. Предложение за регламентиране на осигуряването на карти за достъп във връзка с 

въвеждане в експлоатация на системата за достъп в МУ-Плевен. 

                                                                                          Докл.: инж. О. Караджов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на АС, проведено на 30 октомври 2017 г. 

 

Присъстват:   23 члена на АС 

Отсъстват:   17 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Силвия Янкуловска, проф. д-р Мария Средкова, проф. 

Ангелина Стоянова, доц. д-р Пенчо Тончев, ас. д-р Николай Статев, ас. д-р Лъчезар Танчев. 

По други причини –проф. Тони Веков, проф. д-р Ваня Недкова, проф. д-р Димитър 

Господинов, доц. д-р Цветан Луканов, доц. д-р Иван Лалев, доц. д-р Илия Вълков, доц. Регина 

Пенкова, доц. д-р Петко Лисаев, ас. д-р Ивайло Пресолски, Мария Георгиева-студент и Ралица 

Петрова-студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 34 члена 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   13 гласа за целия състав 

9 гласа за хабилитирания състав 

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

     Членове: 1. д-р П. Владова 

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

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

Дойчинова и членове: д-р П. Владова и Радостин Димитров – студент. 

По първа точка от дневния ред – Приемане на Визия за развитие на Медицински 

университет – Плевен в дългосрочен план – докл. проф. д-р Сл. Томов. 

В подкрепа на Визията за развитие на Медицински университет – Плевен се изказа проф. д-р 

Т. Делийски и пожела успех на ръководството. 
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Гласували 23. За – 23. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Визията за развитие на Медицински университет – Плевен в 

дългосрочен план. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност, 

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

Ставрева. 

14. Утвърждаване на избор на доц. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н., за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 16. За – 16. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на доц. д-р Пламен 

Маринов Гацов, д.м.н., за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Кардиология“ към Научноизследователския институт при МУ-Плевен 

(протоколът се прилага отделно). 

 

15. Утвърждаване на избор на д-р Васил Атанасов Гегусков, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Сърдечносъдова хирургия“ към 

Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 16. За – 16. Против и въздържали се няма. 

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

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

„Сърдечносъдова хирургия“ към Научноизследователски институт при МУ-Плевен 

(протоколът се прилага отделно). 

 

16. Утвърждаване на избор на д-р Кирил Георгиев Киров, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Онкология“ към 

Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

Гласували: 16. За – 16. Против и въздържали се няма. 

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

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

„Онкология“ към Научноизследователския институт при МУ-Плевен (протоколът се прилага 

отделно). 
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17. Утвърждаване на избор на д-р Владимир Радев Радев, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

Гласували: 16. За – 16. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора д-р Владимир Радев 

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

„Анестезиология и интензивно лечение“ (протоколът се прилага отделно). 

 

18. Утвърждаване на избор на д-р Николай Кирилов Българанов, д.м., за заемане на 

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

Гласували: 16. За – 16. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора д-р Николай Кирилов 

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

„Педиатрия“ (протоколът се прилага отделно). 

 

19. Признаване на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Патофизиология“ на проф. Адриана Иванова Бочева, д.м. 

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

АС реши: Признава академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Патофизиология“ на проф. Адриана Иванова Бочева, д.м. 

 

20. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Вихър Манчев Ковачев за заемане 

на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“. 

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

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

длъжност „Професор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“ от доц. д-р 

Вихър Манчев Ковачев: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Свилен Христов Тодоров, д.м. 

3. Доц. д-р Йордан Русев Попов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Борислав Цветанов Нинов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Христо Георгиев Георгиев, д.м.н., гр. София 

2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н, МУ-Пловдив 

3. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.н., гр. София 
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4. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н., гр. София 

Резервен член: Доц. д-р Борис Иванов Матев, д.м., гр. София 

 

21. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Иво Петров Живков за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“. 

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

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

„Доктор“ по научната специалност „Обща хирургия“ от д-р Иво Петров Живков: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н., МУ - София 

2. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н, УМБАЛ “Св. Марина” - Варна 

3. Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, д.м., Първа МБАЛ – София ЕАД 

Резервен член: Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н., МБАЛ “Доверие” - София 

 

22. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Славейко Христов Богданов за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

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

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

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

Славейко Христов Богданов, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Радко Николов Радев, 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 Силви Георгиев, д.м., МУ гр. София 

2. Проф. д-р Стоян Миланов, д.м.н, УМБАЛСМ “Пирогов” гр. София 

3. Доц. д-р Маргарита Ататнасова, д.м., МУ гр. София 

4. Проф. д-р Георги Стефанов Царянски, д.м., МУ гр. София 

Резервен член: Доц. д-р Стефан Хинев, д.м., МУ гр. София 
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23. Приемане на Процедура за организацията, провеждането и отчитането на конкурси за 

финансиране на НИП. 

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

АС реши: Приема Процедура за организацията, провеждането и отчитането на 

конкурси за финансиране на НИП. 

 

24. Утвърждаване на приоритетните направления в НИД за 2018 г. 

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

АС реши: Утвърждава приоритетните направления в НИД за 2018 г. 

25. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на НИП в МУ-Плевен за конкурс за 

финансиране на проекти през 2018 г. 

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

АС реши: Утвърждава критериите за избор и класиране на НИП в МУ-Плевен за 

конкурс за финансиране на проекти през 2018 г. 

 

26. Утвърждаване на списък с представители на академичната общност за награждаване с 

плакети за академично развитие на 31 октомври 2017 г. – Празник на МУ-Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава следния списък с представители на академичната общност за 

награждаване с плакети за академично развитие на 31 октомври 2017 г. – Празник на МУ-

Плевен: 

 

I. С плакет „За заслуги към университета“ МУ-Плевен удостоява Доц. Регина 

Семьоновна Комса – Пенкова, д.б.н. - за придобиване на научната степен „Доктор на науките” 

по научната специалност „Биохимия“. 

 

II. С плакет на МУ-Плевен Висшето училище удостоява представителите на 

академичната общност заели академичната длъжност „Доцент” и „Главен асистент“, както и 

придобилите научно-обзователната степен „Доктор“: 

1. Доц. д-р Таня Петкова Иванова, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Епидемиология“ 

2. Доц. д-р Данчо Петров Деков, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Съдебна медицина“ 
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3. Доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Неврохирургия“ 

4. Доц. д-р Николай Светославов Янев, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Фармакология“ 

5. Доц. Таня Николаева Мегова, д.п. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“ 

6. Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. - за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Кардиология“ 

7. Доц. д-р Петър Димитров Иванов, д.б. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Биохимия“ 

8. Доц. Ростислав Валентинов Костов, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“ 

9. ДИПЛОМА Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, д.м. – за придобиване на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Хигиена“ 

10. ДИПЛОМА Доц. Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, д.м. – за придобиване 

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

физика“ 

11. ДИПЛОМА Доц. Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.х. – за придобиване на 

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

12. ДИПЛОМА Доц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. – за придобиване на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“ 

13. Д-р Владимир Радев Радев, д.м. – за придобиване на академичната длъжност „Гл. 

асистент” по научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 

14. Д-р Петранка Георгиева Чумпалова-Тумбева, д.м. – за придобиване на академичната 

длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Психиатрия“ 

15. Йоана Иванова Симеонова, д.м. – за придобиване на академичната длъжност „Главен 

асистент” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ 

16. Д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, д.м. – за придобиване на академичната 

длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Клинична лаборатория“ 
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17. Д-р Красимир Костов Гинев, д.м. – за придобиване на академичната длъжност „Главен 

асистент” по научната специалност „Патофизиология“ 

18. Д-р Надя Илиева Коларова-Янева, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Главен асистент” по научната специалност „Педиатрия” 

19. Д-р Венеция Цветкова Божанова, д.м. – за придобиване на академичната длъжност 

„Главен асистент” по научната специалност „Педиатрия“ 

20. Д-р Диана Илиева Пендичева - Духленска, д.м. – за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор” по научната специалност „Фармакология“ 

21. Д-р Манчо Вихров Ковачев, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

22. Д-р Владин Иванов Петров, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 

23. Д-р Славейко Христов Богданов, д.м. – за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор” по научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ 

24. Д-р Станимира Мирчева Елкина, д.м. – за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор” по научната специалност „Педиатрия“ 

25. Д-р Илия Илиев Крачунов, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Белодробни болести“ 

26. Д-р Пенчо Петров Генов, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Урология“ 

27. Д-р Ангел Данчев Йорданов, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

28. Д-р Десислава Димитрова Дренска, д.м. – за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор” по научната специалност „Неврология“ 

29. Д-р Огнян Димитров Златев, д.м. – за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Обща хирургия“ 

30. ДИПЛОМА Д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. – за придобиване на 

образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ 

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

Александрова. 

2. Отчитане и анализ на Кандидатстудентска кампания 2017 г. 

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

АС реши: Приема отчета и анализа на Кандидатстудентска кампания 2017 г. 
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Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

3. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на доц. д-р Чайка Кирилова 

Петрова, д.м., доцент в Катедра „Детски болести”. 

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

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, 

д.м., доцент в Катедра „Детски болести” (бюлетините от тайното гласуване се прилагат 

отделно). 

 

4. Предложение за обявява конкурс за заемане на една щатна длъжност „Асистент“ по 

„Детски болести“ за нуждите на обучението по специалност „Медицина“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една щатна длъжност „Асистент“ по „Детски 

болести“ за нуждите на обучението по специалност „Медицина“. 

 

 

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

1. Приемане на актуализирана квалификационна характеристика за ОКС „Магистър“ по 

специалност „Фармация“. 

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

АС реши: Приема актуализираната квалификационна характеристика за ОКС 

„Магистър“ по специалност „Фармация“. 

 

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

специалност „Технология на лекарствените форми“ за нуждите на сектор „Технология на 

лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Технология на лекарствените форми“ за нуждите на сектор „Технология на 

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

обявява конкурс за заемането й. 
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3. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия и биохимия” и обявяване на конкурс 

за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия и биохимия” и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“– докладва проф. д-р. Ц. Дойчинова, д.м. 

5. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Управление 

на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ по реда на чл. 3 (ал. 2 и 3) от ЕДИ. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Управление на 

здравните грижи“, ОКС „Магистър“ по реда на чл. 3 (ал. 2 и 3) от ЕДИ. 

 

6. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Управление 

на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Управление на 

здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“. 

 

7. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Опазване и 

контрол на общественото здраве“, ОКС „Бакалавър“. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Опазване и 

контрол на общественото здраве“, ОКС „Бакалавър“. 

 

8. Предложение за утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“– докладва доц. д-р. Ал. Вълков, д.м. 
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3. Приемане на Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Клинична 

лаборатория“. 

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

АС реши: Приема и утвътждава Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 

програма „Клинична лаборатория“. 

 

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

„Клинична лаборатория“. 

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

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

програма „Клинична лаборатория“. 

 

5. Разкриване на една щатна длъжност "Главен асистент" по „Рентгенология“ в катедра 

"Рентгенология" и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 23. За – 223 Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Главен асистент" по „Рентгенология“ в 

катедра "Рентгенология" и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

6. Разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по „Урология“ в катедра "Сестрински 

хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Асистент" по „Урология“ в катедра 

"Сестрински хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

7. Разкриване на една щатна длъжност "Асистент" по „Обща хирургия“ в катедра 

"Сестрински хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност "Асистент" по „Обща хирургия“ в катедра 

"Сестрински хирургични грижи" и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

 

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

2. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по класически 

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

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

класически езици. 

 

 

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

6. Предложение за вътрешна промяна на бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. 

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

АС реши: Утвърждава предложената вътрешна промяна на бюджета на МУ-Плевен за 

2017 г. 

 

7. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Професор“ по научната специалност „Съдова 

хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

АС реши: Разкрива една щ. ак. дл. „Професор“ по научната специалност „Съдова 

хирургия“ за нуждите на катедра „Хирургически болести“ и обявява конкурс за заемането 

й. 

 

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

„Онкология“ за нуждите на Научноизследователския институт и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

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

нуждите на Научноизследователския институт и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

9. Предложение за изменения и допълнения на Правилника за вътрешния ред в студентските 

общежития и студентския стол на МУ-Плевен – докладва инж. Олег Караджов. 

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

АС реши: Приема измененията и допълненията на Правилника за вътрешния ред в 

студентските общежития и студентския стол на МУ-Плевен. 

 

10. Предложение за регламентиране на осигуряването на карти за достъп във връзка с 

въвеждане в експлоатация на системата за достъп в МУ-Плевен - докладва инж. Олег Караджов. 

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

АС реши: Регламентира осигуряването на карти за достъп във връзка с въвеждане в 

експлоатация на системата за достъп в МУ-Плевен. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

 

30. 10. 2017 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

 

 


