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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  

29.01.2018 г. 

 

 

I. Приемане на бюджета на МУ-Плевен за 2018 година. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

II. Становище на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 30.09.2017 г.  

Докл.: доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор на доц. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.н. за заемане на 

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

2. Утвърждаване на избор на д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. за заемане на 

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

3. Признаване на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Екология и 

опазване на екосистемите“ на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. 

4. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Аналитична 

химия“ на доц. Радка Томова Георгиева-Николова, д.х. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, д.б.н. 

за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на Анна Богомилова Гаврилова, д.б. за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Фармацевтична ботаника“. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на дисертационен труд на д-р Славейко 

Николаев Джамбазов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Общественоздравни 

науки“. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на дисертационен труд на д-р Дима 

Крумова Цанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Общественоздравни 

науки“. 

9. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2018/2019 година. 

10. Утвърждаване на Издателски план за 2018 година. 

11. Утвърждаване на промяна в борда на редакторите и изпълнителните редактори на JBCR. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2017 год. 

2. Приемане на доклад-самооценка за изпълнение на препоръките, направени от 

Акредитационнния съвет на НАОА при институционална акредитация на Медицински 

университет – Плевен в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

3. Приемане на доклад-самооценка по прилагането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в рамките на тригодишния 

следакредитационен период. 

4. Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2017 год. в катедри и 

сектори на МУ – Плевен. 

5. Приемане на отчетен доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен през 2017 

год. 
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6. Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 2018 год. 

7. Приемане на Стратегия за развитие и дейност на Медицински университет – Плевен за 

периода 2017 – 2021 год. 

8. Утвърждаване на състав на Университетска комисия по качество. 

9. Утвърждаване на състав на Университетска комисия по акредитация. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

V. Направление “Европейска интеграция и международно сътрудничество”: 

1. Приемане на Стратегия за интернационализация на Медицински университет – Плевен 2018-

2021. 

2. Приемане на Академична клетва за студентите-първокурсници. 

Докл.: Проф. д-р С. Поповска 

 

VI. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2018/2019 година.  

2. Предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение за учебната 2018/2019 

година. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

3. Предложение за разкриване на 1 (една) щатна академична длъжност „главен асистент“ и 

обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по „Нефрология“. 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на 1 (една) вакантна академична 

длъжност „асистент“ за нуждите на обучението по „Патоанатомия“. 

5. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „главен асистент“ и 

обявяване на конкурс за заемането и, за нуждите на обучението по „Пулмология“. 

6. Предложение за трансформиране на 1 (една) щатна академична длъжност „главен 

асистент“ в „асистент“ и обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по 

„Акушерство и гинекология“. 

7. Предложение за обявяване на конкурси за заемането на 2 (две) вакантни академични 

длъжности „асистент“ за нуждите на обучението по „Акушерство и гинекология“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Утвърждаване на Комисия за подготовка на доклад-самооценка за Програмна акредитация 

на докторска програма по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“. 

2. Утвърждаване на дата и дневен ред за Общо събрание на Факултет „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Факултет 

„Обществено здраве“. 

2. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на проф. Николай Емилов 

Попов, д.п.н. по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“. 

3. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на 1 (една) вакантна 

академична длъжност “асистент” по научната специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на 

катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Разкриване на 1 (една) академична длъжност "Главен асистент" по Урология и обявяване 

на конкурс за заемането й в катедра "Сестрински хирургични грижи". 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 
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Медицински колеж 

1. Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Медицински 

колеж.  

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за обявяване на конкурс за 1 (една) щатна длъжност „преподавател по 

латински език“ в Сектор „Латински език“. 

2. Предложение за  обявяване на конкурси за 2 (две) щатни длъжности „преподавател по 

български език“ в Сектор „Български език“. 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

 

VII. Текущи. 

1. Приемане на освобождаването от състава на журито на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. и 

утвърждаване на нов член на научно жури на д-р Славейко Христов Богданов, д.б. за заемане на 

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

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

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

заемането й. 

Докл.: Проф. д-р С. Toмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от заседание на АС, проведено на 29 януари 2018 г. 

 

Присъстват:   32 члена на АС 

Отсъстват:   8 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Мария Средкова, д-р Лъчезар Танчев. 

По други причини –проф. Тони Веков, доц. д-р Цветан Луканов, доц. д-р Илия Вълков, доц. 

Регина Комса-Пенкова, доц. Надя Велева 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:   17 гласа за целия състав 

     13 гласа за хабилитирания състав 

 

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 32. За – 32. 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 Иванела Димитрова – студент. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Приемане на бюджета на МУ-Плевен за 2018 година 

докладва г-н И. Потурлиев. 

Д-р Н. Статев: Предвидено ли е увеличение на Работнита заплата през тази бюджетна 

година? 

Г-н Потурлиев: Държавата не отпуска допълнителни средства за ръст на заплатите, 

пропорционален на увеличението на МРЗ. Ние повишаваме заплатите на преподавателите и 

служителите от собствени приходи и преразпределения на бюджета. 

Проф. д-р Томов: Бюджетът на Висшето училише е добре балансиран. 
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Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Бюджета на Медицински университет-Плевен за 2018 година. За 

представителни цели по бюджета на Университета за 2018 г. се утвърждава сумата от 26 000 

лв. Във връзка с прилагането на чл. 72 от Закона за висшето образование се утвърждава 1% 

от таксите за обучение за финансиране дейността на Студентския съвет при МУ-Плевен. 

 

 

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

касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2017 г. докладва доц. д-р Цв. 

Валентинова. 

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

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2017 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска дейност” – 

докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

12.  Утвърждаване на избор на доц. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.н. за заемане на 

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

Гласували 22. За – 20. Против – 2. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.н., за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“. 

13. Утвърждаване на избор на д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. за заемане 

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

Гласували 22. За – 22. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

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

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

 

14. Признаване на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Екология 

и опазване на екосистемите“ на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. 

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

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

„Екология и опазване на екосистемите“ на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. 
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15. Признаване на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Аналитична 

химия“ на доц. Радка Томова Георгиева-Николова, д.х. 

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

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

„Аналитична химия“ на доц. Радка Томова Георгиева-Николова, д.х. 

 

16. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, 

д.б.н. за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“. 

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

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

длъжност „Професор“ по научната специалност „Биохимия“ от доц. Регина Симеонова 

Комса-Пенкова, д.б.н.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м. 

2. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Алексей Славков Савов, д.б.н. – МУ-София. 

2. Проф. Дияна Георгиева Иванова. д.б.н. – МУ-Варна. 

3. Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б., МФ, Тр.У - Ст. Загора 

4. Проф. Бистра Цанева Калчева, д.х., МУ-Варна 

5. Проф. Милена Станева Станева, д.м. – болница “Токуда”-София. 

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

 

17. Утвърждаване на състав на научно жури на Анна Богомилова Гаврилова, д.б. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Фармацевтична 

ботаника“. 

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

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

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Фармацевтична 

ботаника“ от Анна Богомилова Гаврилова, д.б.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Проф. Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. 

Резервен член: Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Доц. Доля Калчева Павлова-Тонкова, д.б. – Биологически факултет на СУ “Св. Климент 

Охридски” - София 

2. Доц. Анели Методиева Неделчева, д.б. – Биологически факултет на СУ “Св. Климент 

Охридски” - София 

3.Доц. Антонина Асенова Виткова, д.б. – Отдел “Растително и гъбно ранообразие и 

ресурси”, ИБЕИ-БАН, гр. София 

Резервен член: Доц. Росен Тодоров Цонев, д.б. – Биологически факултет на СУ “Св. 

Климент Охридски” - София 

 

18. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на дисертационен труд на д-р 

Славейко Николаев Джамбазов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Общественоздравни науки“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за защита на дисертационен 

труд на д-р Славейко Николаев Джамбазов, докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Общественоздравни науки“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

2. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. Евгени Евгениев Григоров. д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. Д-р Петко Ненков Салчев, д.м., София 

2. Проф. Д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м., София 

3. Проф. Д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., София 

Резервен член: Доц. Д-р Клара Георгиева Докова, д.м., Варна 

 

19. Утвърждаване на състав на научно жури за защита на дисертационен труд на д-р Дима 

Крумова Цанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Общественоздравни 

науки“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за защита на дисертационен 

труд на д-р Дима Крумова Цанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Общественоздравни науки“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 
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2. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., София 

2. Проф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м., София 

3. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м., София 

Резервен член: Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м., Варна 

 

20. Утвърждаване на места за докторанти за учебната 2018/2019 година. 

Проф. Господинов: Да се включат и докторантските места, предложени от нашата катедра – 

1 редовно и 2 задочни. 

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

АС реши: Утвърждава 13 места за редовна докторантура и 18 места за задочна 

докторантура за учебната 2018/2019 година. 

 

21. Утвърждаване на Издателски план за 2018 година. 

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

АС реши: Утвърждава предложения Издателски план за 2018 г., включващ 20 

заглавия, от които 6 монографии. 

 

22. Утвърждаване на промяна в борда на редакторите и изпълнителните редактори на JBCR. 

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

АС реши: Утвърждава следната промяна в борда на редакторите и изпълнителните 

редактори на JBCR – на мястото на д-р Цветелина Валентинова Пенкова избира Йоана 

Иванова Симеонова. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация” докл. доц. 

д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

10.  Отчет за дейността по качество и акредитация за 2017 год. 

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

АС реши: Приема отчета за дейността по качество и акредитация за 2017 год. 

 

11.  Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2017 год. в 

катедри и сектори на МУ – Плевен. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема отчетния доклад за проведените вътрешни одити през 2017 год. в 

катедри и сектори на МУ – Плевен. 

12.  Приемане на отчетен доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен през 

2017 год. 

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

АС реши: Приема отчетния доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен 

през 2017 год. 

 

13.  Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 

2018 год. 

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

АС реши: Приема графика за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 

2018 год. 

 

14.  Приемане на Стратегия за развитие и дейност на Медицински университет – 

Плевен за периода 2017 – 2021 год. 

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

АС реши: Приема Стратегията за развитие и дейност на Медицински университет – 

Плевен за периода 2017 – 2021 год. 

 

15.  Утвърждаване на състав на Университетска комисия по качество. 

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

АС реши: Утвърждава състава на Университетска комисия по качество (списъкът се 

прилага отделно). 

 

16.  Утвърждаване на състав на Университетска комисия по самооценка. 

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

АС реши: Утвърждава състава на Университетска комисия самооценка (списъкът се 

прилага отделно). 

 

17.  Приемане на Самооценяващ доклад за изпълнение на препоръките, направени от 

Акредитационния съвет на НАОА при институционалната акредитация на Медицински 

университет-Плевен в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема Самооценяващ доклад за изпълнение на препоръките, направени от 

Акредитационния съвет на НАОА при институционалната акредитация на Медицински 

университет-Плевен в рамките на тригодишния следакредитационен период. 

 

18.  Приемане на Доклад-самооценка по прилагането на вътрешната система за 

оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в рамките на 

тригодишния следакредитационен период. 

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

АС реши: Приема Доклада-самооценка по прилагането на вътрешната система за 

оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в рамките 

на тригодишния следакредитационен период. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление „Европейска интеграция и международно 

сътрудничество” докл. проф. д-р С. Поповска, д.м.н., Зам. ректор. 

1. Приемане на Стратегия за интернационализация на Медицински университет – Плевен 

2018-2021. 

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

АС реши: Приема Стратегията за интернационализация на Медицински университет – 

Плевен 2018-2021 г. 

 

2. Приемане на Академична клетва за студентите-първокурсници. 

Изказвания направиха проф. Томов, проф. Янкуловска, доц. С. Илиев и доц. П. Тончев. 

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

АС реши: Приема Академична клетва за студентите-първокурсници (текстът се прилага 

отделно). 

 

 

По шеста точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност” - докладва проф. 

Маргарита Александрова., д.ф.н., Зам. ректор. 

8. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2018/2019 година.  

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

АС реши: Утвърждава броя на приеманите студенти за учебната 2018/2019 година 

(прилага се отделно). 
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9. Предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение за учебната 2018/2019 

година. 

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

АС реши: Да се променят таксите за обучение на студентите от първи курс както 

следва: 

Медицина и Фармация – от 900 на 1000 лв. 

Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, помощник-

фармацевт и Медицинска козметика – от 700 на 750 лв. 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия – от 640 на 660 лв. 

Таксите на останалите курсове и специалности остават непроменени. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на 1 (една) щатна академична длъжност „главен асистент“ и 

обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по „Нефрология“. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент“ и обявяване 

на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по „Нефрология“. 

 

2.Предложение за обявяване на конкурс за заемане на 1 (една) вакантна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Патоанатомия“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Патоанатомия“. 

 

3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Главен асистент“ и 

обявяване на конкурс за заемането и, за нуждите на обучението по „Пулмология“. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Главен асистент“ и обявяване 

на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по „Пулмология“. 

 

4. Предложение за трансформиране на 1 (една) щатна академична длъжност „главен 

асистент“ в „асистент“ и обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на обучението по 

„Акушерство и гинекология“. 

Гласували: 32. За – 32. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Трансформира една щатна академична длъжност „Главен асистент“ в 

„Асистент“ и обявява конкурс за заемането й за нуждите на обучението по „Акушерство и 

гинекология“. 

5. Предложение за обявяване на конкурси за заемането на 2 (две) вакантни академични 

длъжности „асистент“ за нуждите на обучението по „Акушерство и гинекология“. 

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

АС реши: Обявява конкурси за заемането на две вакантни академични длъжности 

„Асистент“ за нуждите на обучението по „Акушерство и гинекология“. 

 

 

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

3. Утвърждаване на Комисия за подготовка на доклад-самооценка за Програмна 

акредитация на докторска програма по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“. 

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

АС реши: Утвърждава Комисията за подготовка на доклад-самооценка за Програмна 

акредитация на докторска програма по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“. 

 

4. Утвърждаване на дата и дневен ред за Общо събрание на Факултет „Фармация“. 

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

АС реши: Утвърждава датата 15 март 2018 г.и дневен ред за Общо събрание на 

Факултет „Фармация“. 

 

 

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

1. Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Факултет 

„Обществено здраве“. 

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

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за устройството и дейността на 

Факултет „Обществено здраве“. 

 

2. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на проф. Николай Емилов 

Попов, д.п.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“. 

Гласували: 27. За – 26. Против – 1. 

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, 

д.п.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 
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преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“ за 

срок от една календарна година, считано от 22 февруари 2018 г.(бюлетините от тайното 

гласуване се прилагат отделно). 

 

3. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на 1 (една) вакантна 

академична длъжност “Асистент” по научната специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на 

катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

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

АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на 1 (една) вакантна академична 

длъжност “Асистент” по научната специалност „Инфекциозни болести“ за нуждите на 

катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докладва доц. д-р Ал.Вълков. 

2. Разкриване на 1 (една) академична длъжност "Главен асистент" по Урология и обявяване 

на конкурс за заемането й в катедра "Сестрински хирургични грижи". 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент" по Урология и 

обявява конкурс за заемането й в катедра "Сестрински хирургични грижи". 

 

 

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

2.  Утвърждаване на промени в Правилника за устройството и дейността на Медицински 

колеж. 

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

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за устройството и дейността на 

Медицински колеж. 

 

 

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

3. Предложение за обявяване на конкурс за 1 (една) щатна длъжност „преподавател по 

латински език“ в Сектор „Латински език“. 

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

АС реши: Обявява конкурс за 1 (една) щатна длъжност „Преподавател по латински 

език“ в Сектор „Латински език“. 
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4. Предложение за  обявяване на конкурси за 2 (две) щатни длъжности „преподавател по 

български език“ в Сектор „Български език“. 

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

АС реши: Обявява конкурси за 2 (две) щатни длъжности „Преподавател по български 

език“ в Сектор „Български език“. 

 

 

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

1. Приемане на освобождаването от състава на журито на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. и 

утвърждаване на нов член на научно жури на д-р Славейко Христов Богданов, 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: Освобождава от състава на журито на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., и 

утвърждава чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., за нов член на научното жури на д-р 

Славейко Христов Богданов, д.м., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Анестезиология и реаниматология“. 

 

 

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

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

заемането й. 

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

АС реши: Разкрива 1 (една) щатна академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Научноизследователския институт и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

 

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

 

 

29. 01. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 
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