
1 

 

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  

23.04.2018 г. 

 

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

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

I. За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

a. Проф. Регина Семьоновна Комса-Пенкова по научната специалност 

„Биохимия“ 

II. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Доц. д-р Славейко Христов Богданов по научната специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“ 

2.2. Доц. Пепа Петрова Лунгарова по научната специалност „Класически езици“ 

след признаване на дипломата 

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

3.1. Д-р Любомир Илков Цанков по научната специалност „Медицинска 

радиология и рентгенология“ 

3.2. Станислав Цанков, д.ф. по научната специалност „Технология на 

лекарствените форми“ 

 

II. Становище на Контролния съвет относно Обяснителна записка на финансовия 

директор към бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на призната академична длъжност „Професор“ на проф. д-р 

Дойчин Николаев Минчев по научната специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология“ към Научноизследователския институт. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Сотир Тодоров Марчев, 

д.м. за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ по научната 

специалност „Кардиология“. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Роман Емилов Ташев, 

д.м. за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ по научната 

специалност „Патофизиология“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Златина Иванова Иванова за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Армине Вардани Григорян 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Патофизиология“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Пламен Стоянов 

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

специалност „Неврология“. 
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7. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Весела Иванчева Любенова, 

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

„Офталмология“. 

8. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на 

Научноизследователския Институт и обявяване на конкурс за заемането й. 

9. Утвърждаване на процедура за частично финансиране на проекти за научни 

или творчески форуми, на които Медицински университет – Плевен е организатор. 

10. Утвърждаване на процедура за финансиране на специализирани публикации в 

реферирани издания на членовете на академичния състав на МУ-Плевен. 

11. Утвърждаване на процедура за материално стимулиране на първи автор за 

направени публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични 

литературни източници. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

специалност от регулираните професии „Медицина“, от професионално 

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

 Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

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

по научната специалност „Патофизиология“ за нуждите на катедра „Физиология и 

патологична физиология“. 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ 

по специалност „Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Обща и клинична 

патология“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

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

„Медицинска генетика“ към сектор „Медицинска генетика“ при катедра 

„Микробиология, вирусология и медицинска генетика“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

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

„Технология на лекарствените форми и биофармация“ 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 обявяване на конкурс за заемане на една вакантна 

академична длъжност „доцент“ по „Фармакогнозия и фитотерапия“ за нуждите на 

сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две вакантни академични 

длъжности „асистент“ по „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за 

нуждите на сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“. 
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5. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две вакантни академични 

длъжности „асистент“ по „Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на сектор 

„Фармакогнозия и фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

6. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна 

академична длъжност „асистент“ по „Фармацевтична ботаника“ в сектор 

„Фармакогнозия и фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност 

„доцент” по научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност 

„асистент” по научната специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща 

медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“. 

Докл.: Проф. д-р Ц. Дойчинова 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност 

"доцент" по научната специалност "Хирургия" за нуждите на катедра "Сестрински 

хирургични грижи".  

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

VI. Текущи. 

1. Избиране на нов член от квотата на нехабилитираните преподаватели на 

Общото събрание на МУ-Плевен. 

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

научната специалност „Педиатрия“ за нуждите на Научноизследователския 

Институт и обявяване на конкурс за заемането й. 

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

„Анатомия“ към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ по 

„Анестезиология и реаниматология“ към катедра „Анестезиология и 

реаниматология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

от заседание на АС, проведено на 23 април 2018 г. 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р С. Янкуловска, доц. д-р Д. Димитров, доц. д-р И. Лалев, 

доц. д-р Сергей Илиев, доц. д-р Ив. Ангелов, д-р Лъчезар Танчев. 

По други причини –проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р Цветан Луканов, д-

р Ив. Пресолски и Иванела Димитрова-студент. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 34 члена 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

     15 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

     11 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 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

Русева и членове: д-р П. Маринова 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: 

IV.  За заемане на академичната длъжност „Професор“ на: 

1.1. Проф. Регина Семьоновна Комса-Пенкова по научната специалност „Биохимия“ 

V. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 
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2.1. Доц. д-р Славейко Христов Богданов по научната специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“ 

 

Докладва доц. д-р Г.Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

записка на финансовия директор към бюджета на МУ-Плевен за 2017 г. докладва доц. д-р Цв. 

Валентинова. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

31.12.2017 г. 

 

 

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

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

12. Утвърждаване на призната академична длъжност „Професор“ на проф. д-р Дойчин 

Николаев Минчев по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ към 

Научноизследователския институт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма.  

АС реши: Утвърждава признаването на академичната длъжност „Професор“ на проф. 

д-р Дойчин Николаев Минчев, д.м.н., по научната специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология“ към Научноизследователския институт. 

13. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Сотир Тодоров Марчев, д.м. 

за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ по научната специалност „Кардиология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

степен „Доктор на науките“ по научната специалност „Кардиология“ от доц. д-р Сотир 

Тодоров Марчев, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Цекова, д.м.н. 

2. Доц. д-р Аспарух Николов, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Раев, д.м.н., Болница „СВ. Анна”-София 
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2. Проф. д-р Федя Николов, д.м., МУ-Пловдив 

3. Проф. д-р Румяна Търновска, д.м., Александровска болница, София 

4.Доц. Д-р Марияна Господинова, д.м., МИ на МВР 

5. Доц. д-р Симеон Димитров, д.м., II МБАЛ-София 

Резервен член: Проф д-р Николай Пенков, д.м.н., София 

 

14. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Роман Емилов Ташев, д.м., за 

придобиване на научната степен „Доктор на науките“ по научната специалност 

„Патофизиология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

степен „Доктор на науките“ по научната специалност „Патофизиология“ от доц. д-р Роман 

Емилов Ташев, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Боряна Крумова Кънчева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Ак. проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, д.м.н., Болница БАН-София 

2. Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н, МУ-Пловдив 

3. Чл. кор проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н, МУ-София 

4. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н, МУ-Варна 

5. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м., МУ-Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Божидар Димитров Колев, д.м.н., БАН-София 

 

15. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Златина Иванова Иванова за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

степен „Доктор“ по научната специалност „Белодробни болести“ от д-р Златина Иванова 

Иванова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Павлина Цветкова Николова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 
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1. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, д.м., МУ-Пловдив 

2. Доц. д-р Дияна Петкова Господинова, д.м, МУ-Варна 

3. Доц. д-р Ваня Милошева Юрукова, д.м, МБАЛББ “Св. София”-София 

Резервен член: Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, д.м., Александровска болница-София 

 

16. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Армине Вардани Григорян за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Патофизиология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

степен „Доктор“ по научната специалност „Патофизиология” от д-р Армине Вардани 

Григорян: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н, МУ-Пловдив 

2. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м., МУ-Пловдив 

3. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, д.м, ТУ-МФ-Ст. Загора 

Резервен член: Доц. д-р Кирил Васков Терзийски, д.м., МУ-Пловдив 

 

17. Утвърждаване на състав на научно жури на доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, 

д.м.н. за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Неврология“. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

длъжност „Професор“ по научната специалност „Неврология“ от доц. д-р Пламен Стоянов 

Божинов, д.м.н.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Мая Пенкова Дановска, д.м. 

3.Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл.кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н., МУ-София, Рък. кат. „Неврология” 

2. Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н, ТУ, МФ-Ст. Загора, Рък. кат. „Неврология” 
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3.Проф. д-р Евгения Василева Русчева, д.м.н, МУ-София, Н-к Общо неврологично тделение, 

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” 

4. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, д.м.н, МУ-София, кат. „Неврология”, Н-к отделение 

Б, УМБАЛ „Александровска” 

Резервен член: Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова , д.м.н., МУ-Пловдив, кат. 

„Неврология”, Н-к Неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Георги” 

 

18. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Весела Иванчева Любенова, д.м. за 

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

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Офталмология“ от д-р Весела Иванчева 

Любенова, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Чавдар Балабанов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Снежана Мургова, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. д-р Мариета Конарева, д.м.н. 

2. Проф. д-р Лъчезар Войнов, д.м.н. 

3. Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. 

4. Доц. д-р Зорница Златарова, д.м. 

5.Доц. Д-р Марин Атанасов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Яна Манолова, д.м. 

 

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

по научната специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Научноизследователския 

Институт и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Научноизследователския институт 

и обявява конкурс за заемането й. 

 

20. Утвърждаване на процедура за частично финансиране на проекти за научни или 

творчески форуми, на които Медицински университет – Плевен е организатор. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава процедура за частично финансиране на проекти за научни или 

творчески форуми, на които Медицински университет – Плевен е организатор. 

 

21. Утвърждаване на процедура за финансиране на специализирани публикации в 

реферирани издания на членовете на академичния състав на МУ-Плевен. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава процедура за финансиране на специализирани публикации в 

реферирани издания на членовете на академичния състав на МУ-Плевен. 

 

22. Утвърждаване на процедура за материално стимулиране на първи автор за направени 

публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава процедура за материално стимулиране на първи автор за 

направени публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични 

литературни източници. 

 

 

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

д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

1. Приемане на доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

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

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклад-самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол за 

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

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

 

По пета точка от дневния ред Направление „Учебна дейност”: 

 

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

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

научната специалност „Патофизиология“ за нуждите на катедра „Физиология и патологична 

физиология“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Професор“ по научната 

специалност „Патофизиология“ за нуждите на катедра „Физиология и патологична 

физиология“. 

 

4. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ по 

специалност „Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Обща и клинична патология“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

„Патологоанатомия“ за нуждите на катедра „Обща и клинична патология“. 

 

 

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

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

генетика“ към сектор „Медицинска генетика“ при катедра „Микробиология, вирусология и 

медицинска генетика“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Професор“ по „Медицинска генетика“ 

към сектор „Медицинска генетика“ при катедра „Микробиология, вирусология и 

медицинска генетика“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

8. Предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент“ по „Технология на 

лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на сектор „Технология на лекарствените 

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

заемането й. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Доцент“ по „Технология на 

лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на сектор „Технология на лекарствените 

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

заемането й. 

 

9. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„доцент“ по „Фармакогнозия и фитотерапия“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Доцент“ по „Фармакогнозия и фитотерапия“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

10. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

„асистент“ по „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на сектор 

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

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

„Асистент“ по „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на сектор 

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

фармация“. 

 

11. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две вакантни академични 

длъжности „асистент“ по „Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

„Асистент“ по „Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на сектор „Фармакогнозия и 

фармакоботаника“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

12. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„асистент“ по „Фармацевтична ботаника“ в сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ към 

катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

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

„Асистент“ по „Фармацевтична ботаника“ в сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ 

към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

 

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

3. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „доцент” по 

научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за една щатна академична длъжност „Доцент” по научната 

специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология“. 

 

4. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност „асистент” по 

научната специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща медицина“ към катедра 

„Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“. 

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една щатна академична длъжност „Асистент” по 

научната специалност „Обща медицина“ за нуждите на сектор „Обща медицина“ към 

катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“. 

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

1. Предложение за обявяване на конкурс за една щатна академична длъжност "доцент" по 

научната специалност "Хирургия" за нуждите на катедра "Сестрински хирургични грижи".  

Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една щатна академична длъжност "Доцент" по научната 

специалност "Хирургия" за нуждите на катедра "Сестрински хирургични грижи". 

 

 

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

5. Избиране на нов член от квотата на нехабилитираните преподаватели на Общото 

събрание на МУ-Плевен. 

Единодушо беще прието предложението на Ректора за изготвяне на листа с двамата 

предложени души от квотата на нехабилитираните преподаватели, които имат най-много гласове 

при предишния избор на 26.03.2018 г. Новият избор се налага поради отвод на един от избраните 

нехабилитирани преподаватели. 

Гласували: 26. Една бюлетина е невалидна. 

АС реши: Чрез тайно гласуване с 15 гласа „За” избира за член на ОС на МУ-Плевен ас. 

д-р Любомир Илков Цанков. Ас. д-р Владимир Георгиев Попов получава 10 гласа ( 

бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

6. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Педиатрия“ за нуждите на Научноизследователския Институт и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Педиатрия“ за нуждите на Научноизследователския Институт и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

7. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ по „Анатомия“ към 

катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива академична длъжност „Асистент“ по „Анатомия“ към катедра 

„Анатомия, хистология, цитология и биология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

8. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ по „Анестезиология 

и реаниматология“ към катедра „Анестезиология и реаниматология“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Гласували: 26. За – 25. Един – „Въздържал се”. Против – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Асистент“ по „Анестезиология и 

реаниматология“ към катедра „Анестезиология и реаниматология“ и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

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

 

 

23. 04. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

 

 

 

 

 


