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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  

21.05.2018 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. Дойчин Николаев Минчев по научната специалност „Медицинска 

рентгенология (вкл. Използване на радиоактивни изтопи)“ 

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

2.1. Д-р Дима Крумова Цанова, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

2.2. Д-р Славейко Николаев Джамбазов по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

2.3. Д-р Вероника Христова Гинчева-Манчева по научната специалност 

„Дерматология и венерология“ 

 

II. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на избора за 

попълване състава на Академичния съвет с представители на нехабилитираните 

лица. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

III. Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Избор на Татяна Върбанова Пешкова за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“ по научната специалност „Физикохимия“ в катедра „Химия и 

биохимия“ към Факултет „Фармация“. 

2. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Славомир Илиев Кондов, 

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

„Неврохирургия“ в Научноизследователския институт. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Малена Йорданова 

Герговска за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Дерматология и венерология“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Весела Димчева Томова за 

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

5. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2018 г. и разпределението на средствата за 

одобрените проекти. 
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6. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, 

определени за научноизследователски проекти с до 10%. 

7. Актуализиране на състав на комисия за атестиране на академичния състав в 

МУ-Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на една вакантна щатна академична длъжност 

„Асистент“ по научната специалност „Очни болести“ за нуждите на катедра „Очни 

болести, УНГ болести и ЛЧХ“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

VI. Текущи. 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №10 

от заседание на АС, проведено на 21 май 2018 г. 

 

Присъстват:   26 члена на АС 

Отсъстват:   14 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р С. Поповска, доц. д-р З. Радионова, доц. Регина 

Пенкова-Комса. 

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

Цв. Луканов, д-р Ив. Пресолски, д-р П. Владова, д-р П. Василева-докторант, Мария Георгиева, 

Радостин Димитров, Ралица Петрова и Иванела Димитрова-студенти. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

     16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   14 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: проф. д-р Ц. 

Дойчинова и членове: д-р Н. Статев и Константина Каракадиева – студент. 

Проф. Томов предложи при гласуването на т.4 от раздела НИД заседанието на АС да се води 

от доц. Ставрева. 

 

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: 

II. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 
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1. Д-р Вероника Христова Гинчева-Манчева по научната специалност „Дерматология и 

венерология“. 

 

Докладва доц. д-р Г.Ставрева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

законосъобразността на избора за попълване състава на Академичния съвет с 

представители на нехабилитираните лица - докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

избора за попълване състава на Академичния съвет с представители на нехабилитираните 

лица. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото 

тримесечие на 2018 г. докладва докладва г-н И. Потурлиев. 

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

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 

2018 г. 

 

 

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

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

8. Избор на Татяна Върбанова Пешкова за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Физикохимия“ в катедра „Химия и биохимия“ към Факултет 

„Фармация“. 

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

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на Татяна Върбанова Пешкова за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физикохимия“ в 

катедра „Химия и биохимия“ към Факултет „Фармация“. 
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9. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Славомир Илиев Кондов, д.м. за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“ в 

Научноизследователския институт. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на д-р Славомир Илиев Кондов, 

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

„Неврохирургия“ в Научноизследователския институт: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Владимир Любенов Данов, д.м. 

2. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н., УБМАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД - София 

2. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, д.м.н., УМБАЛ “Александровска” ЕАД - София 

3. Проф. д-р Стефан Иванов Станчев, д.м., УМБАЛ “Св. Анна” - София. 

4. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, д.м., УБМАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД - София 

5. Доц. Д-р Росен Стефанов Калпачки, д.м., УМБАЛ “Св. Анна” - София. 

 

Резервен член: Проф д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., УМБАЛ „СВета Марина” - Варна 

10. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Малена Йорданова Герговска за 

придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Дерматология и венерология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научното жури на д-р Малена Йорданова 

Герговска за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Дерматология и 

венерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Ваня Цветкова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н., Аджъбадем-Сити клиник-Токуда болница - 

София 

2. Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м., МУ-София 

3. Доц. д-р Развигор Дърленски, д.м, ТУ, МФ-Ст. Загора 

Резервен член: Доц. д-р Даниела Грозева, д.м., РУ „Ангел Кънчев” - Русе 

 



6 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Весела Димчева Томова за придобиване 

на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Кардиология“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. (Процедурата се води от доц. д-р Г. 

Ставрева в отсъствието на проф. Томов). 

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

степен „Доктор“ по научната специалност по научната специалност „Кардиология“ от д-р 

Весела Димчева Томова: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, д.м.н 

2. Доц. д-р Катерина Димитрова Витлиянова, д.м.н 

3. Доц д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Бранимир Каназирев, д.м.н.  

 

12. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2018 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

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

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2018 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

 

13. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, 

определени за научноизследователски проекти с до 10%. 

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

АС реши: Утвърждава възможността за надхвърляне на средствата, определени за 

научноизследователски проекти с до 10%. 

 

14. Актуализиране на състав на комисия за атестиране на академичния състав в МУ-Плевен. 

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

АС реши: Актуализира състава на Комисията за атестиране на академичния състав в 

МУ-Плевен както следва: 

Председател: Доц. д-р Галя Ставрева, д.м., Зам. Ректор НИД. 
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Членове:  Доц. д-р Анелия Димитрова, д.м. 

   Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

   Проф. Петкана Христова, д.м. 

   Доц. д-р Стефан Трифонов, д.м. 

   Доц. д-р Аделаида Русева, д.м. 

Секретар: ас. Емилия Банкова 

 

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

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

2. Предложение за обявяване на една вакантна щатна академична длъжност „Асистент“ по 

научната специалност „Очни болести“ за нуждите на катедра „Очни болести, УНГ болести и 

ЛЧХ“. 

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

АС реши: Обявява една вакантна щатна академична длъжност „Асистент“ по научната 

специалност „Очни болести“ за нуждите на катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“. 

 

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

 

 

21. 05. 2018 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


