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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  

27.05.2019 г. 

 

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

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

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

1.1. Д-р Петко Христов Стефановски по научната специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“  

1.2. Д-р Гергана Любомирова Петрова–Георгиева по научна специалност „Дерматология и 

венерология“  

1.3.  Д-р Паулина Трифонова Владова по научна специалност „Обща хирургия“   

2. Награждаване на най-изявените студенти за 2019 г. и за успешно овладяване на българския 

език.  

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първото тримесечие на 2019 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

III. 1. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.12.2018 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване на 

Контролния съвет на МУ-Плевен, проведени на 03.04.2019 г. 

3. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2019 г. и разпределяне на средствата за одобрените проекти. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

IV. Направление “Качество и акредитация”: 

1. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Офталмология“ от професионално 

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

Плевен. 

2. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на    докторска 

програма „Офталмология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

3. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Нефрология“ от професионално 

направление: 7.1. Медицина, област на висше образование;  7. Здравеопазване и спорт в МУ–

Плевен. 

4. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на    докторска 

програма „Нефрология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

5. Приемане на актуализиран Етичен Кодекс на служителя на МУ-Плевен и Правилник за 

работа на Етичната Комисия на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 
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V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Приемане на График за учебните занятия за учебната 2019/2020 година. 

2. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2019/2020 година. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за въвеждане на свободно избираема дисциплина „Палиативна медицина“, в 

рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“ в V-ти курс, десети семестър. 

2. Предложение за въвеждане на факултативна дисциплина „Оценка на здравни технологии“, 

в рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност „Главен 

асистент” към Сектор „Гастроентерология“ в Катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“. 

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

катедра „Детски болести“. 

5. Предложение за разкриване на една нова академична длъжност „ Главен асистент“ по 

научната специалност „Патологична физиология“ за нуждите на обучението на студенти от 

специалност „Медицина“ към катедра „Физиология и патологична физиология“ и обявяване на 

конкурс за заемането й.  

6. Предложение обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност „асистент“ 

за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към сектор „Патологична 

физиология“ на катедра „Физиология и патологична физиология“.  

7. Предложение за разкриване на една академична длъжност „главен асистент“ в катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“ за нуждите на обучението по “Дерматология и 

венерология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Доц. д-р Д. Димитров 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна длъжност „асистент“ в сектор 

„Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки“. 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „професор“ в сектор 

„Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки“ във 

факултет „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Разкриване на една щатна длъжност „Главен асистент“ по "Управление на здравните грижи" в 

професионално направление  7.4. Обществено здраве, с профилна специалност "Медицинска 

сестра" към катедра "Сестрински хирургични грижи". 

2. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност 

преподавател по учебна клинична практика в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

3. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за едно преподавателско място по заместване 

по учебна клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“. 

4. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходна програмна акредитация на докторска програма „Урология“ от професионално 

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

Медицински университет – Плевен (2013-2018 год.). 

5. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Урология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен (2013-2018 год.). 

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

1. Утвърждаване на Доклад-самооценка по процедура по следакредитационно наблюдение и 

контрол във връзка с изпълнение на препоръките, направени при предходна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“. 

   Докл.: Доц. И. Петкова 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Утвърждаване на списък на хонорувани преподаватели за нуждите на преподаването в 

ДЕСО за учебната 2019/2020 година.  

Докл.: Доц. М. Атанасова 

VI. Разни. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за една академична длъжност „доцент“ по 

Неврохирургия към Научноизследователския институт при МУ-Плевен 

2. Предложение за обявяване на конкурс за една академична длъжност „професор“ по 

Кардиология към Научноизследователския институт при МУ-Плевен.  

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

3. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „асистент“ в катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ и обявяване на 

конкурси. 

4. Предложение за трансформиране на една щатна длъжност „главен асистент“ в „асистент“ в 

катедра „Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ и обявяване 

на конкурс. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

5. Предложение за възлагане на Научноизследователския Институт за провеждане на 

обучение по специалностите, съответстващи на научноизследователския профил по чл. 26 Б, ал. 3 

от ЗВО. 

6. Предложение за хоноруване на академичен състав от Научноизследователския Институт за 

възлагане на допълнително преподаване по съответните дисциплини в Медицински университет – 

Плевен.  

Докл.: Проф. М. Александрова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №19 

от заседание на АС, проведено на 27 май 2019 година 

 

Присъстват:   24 члена на АС 

Отсъстват:   16 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Аспарухов, проф. д-р С. Поповска, доц. д-р Г. 

Ставрева, д-р Н. Статев, д-р Поля Маринова. 

По неуважителни причини – проф. д-р Ц. Дойчинова, проф. Т. Веков, доц. д-р Цв. Луканов, 

доц. д-р Илия Вълков, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р А. Русева, И. Димитрова, Р. Димитров, К. 

Каракадиева, Р. Петрова, М. Георгиева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 35члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 13 гласа за целия състав 

19 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневения ред. 

 

Преди изпълнението на Дневния ред бе представен филм за Третия национален фестивал на 

студентското художествено творчество на медицинските университети, проведен в гр. Плевен на 

10-12 май 2019 г. 

След това проф. Томов връчи наградите от ежегодния Конкурс за най-изявен 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: 

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

1.1. Д-р Петко Христов Стефановски по научната специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“ 
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1.2. Д-р Гергана Любомирова Петрова–Георгиева по научна специалност „Дерматология 

и венерология“ 

1.3.  Д-р Паулина Трифонова Владова по научна специалност „Обща хирургия“ 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

 

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

тримесечие на 2019 г. докладва докладва г-н И. Потурлиев. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

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

2019 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред докладва доц. д-р Цв. Валентинова. 

1. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на 

МУ-Плевен към 31.12.2018 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2018 г. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване 

състава на Контролния съвет на МУ-Плевен, проведени на 03.04.2019 г. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване състава на Контролния съвет на МУ-Плевен, проведени на 03.04.2019 

г. 

 

3. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2019 г. и разпределяне на средствата за одобрените проекти. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2019 г. и разпределянето на средствата за одобрените 

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

д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

1. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Офталмология“ от професионално 

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

Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Офталмология“ от 

професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт в МУ–Плевен. 

 

2. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Офталмология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

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

програма „Офталмология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

 

3. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Нефрология“ от професионално 

направление: 7.1. Медицина, област на висше образование; 7. Здравеопазване и спорт в МУ–

Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходната програмна акредитация на докторска програма „Нефрология“ от 

професионално направление: 7.1. Медицина, област на висше образование; 7. 

Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

 

5. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Нефрология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Приема доклада-самооценка самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Нефрология“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ–Плевен. 

 

6. Приемане на актуализиран Етичен Кодекс на служителя на МУ-Плевен и Правилник за 

работа на Етичната комисия на МУ-Плевен – докл. проф. д-р. С. Янкуловска, д.м.н., Председател 

на ЕК. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема актуализациите на Етичния Кодекс на служителя на МУ-Плевен и 

Правилника за работа на Етичната комисия на МУ-Плевен. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” - докладва проф. М. 

Александрова, Зам. Ректор. 

1. Приемане на График за учебните занятия за учебната 2019/2020 година. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Приема График аза учебните занятия за учебната 2019/2020 година. 

 

2. Обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2019/2020 година. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: МУ – Плевен обявява прием на студенти срещу заплащане, съгласно 

изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование, за специалностите със 

свободен капацитет. 

 

 

Факултет „Медицина“ докладва доц. д-р Д. Димитров, д.м., Зам. декан. 

8. Предложение за въвеждане на свободно избираема дисциплина „Палиативна медицина“ в 

рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“ в V-ти курс, десети семестър. 

Изказвания в подкрепа на предложението направиха доц. д-р С. Илиев и проф. д-р С. 

Янкуловска. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Въвежда свободно избираема дисциплина „Палиативна медицина“ в 

рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“ в V-ти курс, десети 

семестър. 

 



8 

 

9. Предложение за въвеждане на факултативна дисциплина „Оценка на здравни 

технологии“ в рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

Изказвания в подкрепа на предложението направиха проф. д-р С. Томов,  проф. д-р С. 

Янкуловска и доц. Велева. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Въвежда факултативна дисциплина „Оценка на здравни технологии“ в 

рамките на обучението на студенти по специалност „Медицина“. 

 

10. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„Главен асистент” към Сектор „Гастроентерология“ в Катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма.  

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност „Главен 

асистент” към Сектор „Гастроентерология“ в Катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“. 

 

11. Предложение за разкриване на една щатна длъжност „Асистент“ по „Педиатрия“ 

към катедра „Детски болести“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент“ по „Педиатрия“ към катедра 

„Детски болести“. 

 

12. Предложение за разкриване на една нова академична длъжност „ Главен асистент“ по 

научната специалност „Патологична физиология“ за нуждите на обучението на студенти от 

специалност „Медицина“ към катедра „Физиология и патологична физиология“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

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

специалност „Патологична физиология“ за нуждите на обучението на студенти от 

специалност „Медицина“ към катедра „Физиология и патологична физиология“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

13. Предложение обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

„асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към сектор 

„Патологична физиология“ на катедра „Физиология и патологична физиология“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност „Асистент“ за 

нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към сектор „Патологична 

физиология“ на катедра „Физиология и патологична физиология“. 

14. Предложение за разкриване на една академична длъжност „главен асистент“ в 

катедра „Дерматология, венерология и алергология“ за нуждите на обучението по “Дерматология 

и венерология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „Главен асистент“ в катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“ за нуждите на обучението по “Дерматология и 

венерология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

 

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

3. 1. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна длъжност „асистент“ в сектор 

„Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофзика, предклинични и клинични науки“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Да се обяви конкурс за една вакантна длъжнаст „Асистент по биофизика“ в 

сектор „Физика и биофизика“ към катедра „Физика и биофизика, предклинични и 

клинични науки“. 

 

 

4. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „професор“ в сектор 

„Физика и биофизика“ към катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки“ във 

факултет „Фармация“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Да се разкрие щат за „Професор“ по биофизикохимия в сектор „Физика и 

биофизика“ към катедра „Физика и биофизика, предклинични и клинични науки“. 

Да бъде привлечен професор Константин Тодоров Балашев, д.х.н., за професор по 

биофизикохимия в сектор „Физика и биофизика“, съгл. Чл. 15, ал. 3 от ЗРАС в Р България. 

 

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

1. Разкриване на една щатна длъжност „Главен асистент“ по "Управление на здравните 

грижи" в професионално направление 7.4. Обществено здраве, с профилна специалност 

"Медицинска сестра" към катедра "Сестрински хирургични грижи". 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Главен асистент“ по "Управление на 

здравните грижи" в професионално направление 7.4. Обществено здраве, с профилна 

специалност "Медицинска сестра" към катедра "Сестрински хирургични грижи". 

 

2. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна длъжност 

преподавател по учебна клинична практика в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна 

длъжност преподавател по учебна клинична практика в катедра „Сестрински терапевтични 

грижи“. 

 

5. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за едно преподавателско място по 

заместване по учебна клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за едно преподавателско място 

по заместване по учебна клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“. 

 

6. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от 

предходна програмна акредитация на докторска програма „Урология“ от професионално 

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

Медицински университет – Плевен (2013-2018 год.). 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходна 

програмна акредитация на докторска програма „Урология“ от професионално направление 

7.1 Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински 

университет – Плевен (2013-2018 год.). 

 

5. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Урология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен (2013-2018 год.). 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Урология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен (2013-2018 год.). 
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Медицински колеж – докл. доц. И. Петкова. 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка по процедура по следакредитационно наблюдение и 

контрол във връзка с изпълнение на препоръките, направени при предходна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка по процедура по следакредитационно 

наблюдение и контрол във връзка с изпълнение на препоръките, направени при предходна 

акредитация на специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“. 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. доц. М. Атанасова, Директор. 

1. Утвърждаване на списък на хонорувани преподаватели за нуждите на преподаването в 

ДЕСО за учебната 2019/2020 година. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъка на хонорувани преподаватели за нуждите на 

преподаването в ДЕСО за учебната 2019/2020 година 

 

 

Шеста точка от дневния ред – Разни: 

7. Предложение за обявяване на конкурс за една академична длъжност „доцент“ по 

Неврохирургия към Научноизследователския институт при МУ-Плевен – докл. проф. д-р М. 

Средкова, д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

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

Неврохирургия към Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 

 

8. Предложение за обявяване на конкурс за една академична длъжност „професор“ по 

Кардиология към Научноизследователския институт при МУ-Плевен – докл. проф. д-р М. 

Средкова, д.м. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една академична длъжност „Професор“ по 

Кардиология към Научноизследователския институт при МУ-Плевен. 
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9. Предложение за разкриване на две щатни академични длъжности „асистент“ в катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ и обявяване на 

конкурси – докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности „Асистент“ в катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ и обявява 

конкурси за заемането им. 

 

10. Предложение за трансформиране на една щатна длъжност „главен асистент“ в 

„асистент“ в катедра „Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ 

и обявяване на конкурс - докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Трансформира една щатна длъжност „Главен асистент“ в „Асистент“ в 

катедра „Психиатрия и медицинска психология“ във факултет „Обществено здраве“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

11. Предложение за възлагане на Научноизследователския Институт за провеждане на 

обучение по специалностите, съответстващи на научноизследователския профил по чл. 26 Б, ал. 3 

от ЗВО - докл. проф. М. Александрова, Зам. декан. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Възлага на Научноизследователския Институт провеждане на обучение по 

специалностите, съответстващи на научноизследователския профил по чл. 26 Б, ал. 3 от 

ЗВО. 

 

12. Предложение за хоноруване на академичен състав от Научноизследователския 

Институт за възлагане на допълнително преподаване по съответните дисциплини в Медицински 

университет – Плевен. 

Гласували: 24. За – 24. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Възлага се на лицата, заемащи академични длъжности на основен трудов 

договор в Научноизследователския институт при МУ – Плевен, да осъществяват и учебна 

дейност по този договор до 50 на сто от норматива за учебна заетост /съгласно Приложение 

№1 от Правилника за организация на учебния процес на МУ – Плевен/, по съответните 

специалности, съответстващи на тяхното направление на научноизследователска работа, в 

съответствие с разпоредбата на чл.26 „б“ от ЗВО. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

27. 05. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


