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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  

25.04.2016 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 научната степен „Доктор на науките” на: 

1.1. Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

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

2.1. Д-р Петранка Георгиева Чумпалова по научната специалност „Психиатрия“ 

2.2. Д-р Полина Георгиева Маринова по научната специалност „Обща хирургия“ 

2.3. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

2.4. Д-р Владимир Радев Радев по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

2.5. Д-р Николай Христов Кючуков по научната специалност „Белодробни болести“ 

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

3.1. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

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

4.1. Д-р Ваня Атанасова Бойчева по научната специалност „Хигиена”  

4.2. Таня Николаева Мегова по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка” 

5. Признати дипломи за заемане на академични длъжности: 

5.1. „Професор“ по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 

(социално осигуряване)“ на Данаил Георгиев Врачовски  

5.2. „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването 

и фармацията“ на Мона Цонева Стефанова. 

 

II. 1. Предложение за промени в структурата на МУ-Плевен във връзка с разкриване на Факултет 

по фармация като основно звено. 

Докл.: Проф. Сл. Томов 

2. Предложение за създаване на Научноизследователски Институт като основно звено в 

структурата на МУ-Плевен. 

3. Предложение за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ- Плевен. 

Докл.: Проф. М. Средкова 

 

ІІI. 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2015 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на Мишел Салватор Израел за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Хигиена“. 

2. Утвърждаване на избор на Данелина Емилова Вачева за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание 

и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура). 

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Епидемиология“. 
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4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Кардиология“ на д-р Надя Юлиянова Станчева-Христова, д.м. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Микробиология“ на д-р Христина Йотова Хиткова, д. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Офталмология“ на д-р Снежана Веселинова Мургова, д. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ на д-р Иван Недков Иванов, д. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Тихомир Панков Тотев 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“.  

9. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Любомир Илков 

Цанков за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Медицинска радиология и 

рентгенология (вкл. Използване на радиоактивни изотопи)“.  

10. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на Учебник по 

паразитология за студенти по медицина, I курс (преиздаване).  

11. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на Сборник с 

тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология за бакалавърските специалности.  

12.  Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на Сборник с 

тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология за специалност „Медицина“ и 

„Фармация“. 

13. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на Примерни 

тестови въпроси по химия за кандидат-студенти. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за актуализиране на семестриалната такса на специалност „Обществено 

здраве и здравен мениджмънт“, за задочна и дистанционна форма на обучение, считано от 

академичната 2016/2017 година. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна 

медицина и деонтология“.  

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „преподавател“ за 

нуждите на Сектор „Спорт“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и 

спорт“.  

4. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събраниое на Факултет 

„Обществено здраве“. 

5. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Марияна Рашева 

Стойновска, д.м., за срок от 1 година, считано от 09.07.2016 г., на основание §11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за 

извършване на преподавателска дейност към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и МБС“. 

Докл.: Проф. д-р Ц. Дойчинова 

Факултет „Здравни грижи“ 

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

научната специалност „Неврохирургия“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

V. Текущи. 

1. Разкриване на 1 щ. дл. „Доцент“ в сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“. 

2. Разкриване на 1 щ. дл. „Доцент“ по методика на обучението към Медицински колеж и 

обявяване на конкурс за заемането й. 
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3. Трансформиране на 0,25 щ. дл. „Главен асистент“ в 0,25 щ. дл. „Асистент“ в сектор „ЛЧХ“ 

към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

4.  Разкриване на 1 щ. дл. „Асистент“ в катедра „Дерматология, венерология и алергология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. Сл. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание на АС, проведено на 25 април 2016 година 

 

Присъстват:   33 члена на АС 

Отсъстват:     7 члена на АС 

По уважителни причини –  2  -  д-р А. Пандурска, д-р Т. Андреев, 

По неуважителни причини – 5 -  доц. д-р Ив. Лалев, доц. д-р Н. Цветков,  доц. д-р Р. 

Пенкова-Комса,  д-р Ив. Пресолски, Звездина Горанова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 38 члена 

 

Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 

19 члена на АС за хабилитирания състав 

 

Избор при: 17 гласа за целия състав 

15 гласа за хабилитирания състав 

 

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

избора. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Доц. д-р А. Русева 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Емел Емин 

 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

 

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: 
Докладва проф. д-р М. Средкова. 

 

1. За присъждане на научната степен „Доктор на науките” на: 

1.1. Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев по научната специалност „Ортопедия и травматология“ 

 

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

2.1. Д-р Петранка Георгиева Чумпалова по научната специалност „Психиатрия“ 

2.2. Д-р Полина Георгиева Маринова по научната специалност „Обща хирургия“ 

2.3. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

2.4. Д-р Владимир Радев Радев по научната специалност „Анестезиология и реанимация“ 

2.5. Д-р Николай Христов Кючуков по научната специалност „Белодробни болести“ 

 

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

3.1. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. по научната специалност „Акушерство и 

гинекология” 

 

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

4.1. Д-р Ваня Атанасова Бойчева по научната специалност „Хигиена”  

4.2. Таня Николаева Мегова по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка” 

 

5. Признати дипломи за заемане на академични длъжности: 
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5.1. „Професор“ по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка (социално осигуряване)“ на Данаил Георгиев Врачовски  

5.2. „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ на Мона Цонева Стефанова. 

 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

По втора точка от дневния ред –  

 

1. Предложение за промени в структурата на МУ-Плевен във връзка с разкриване на Факултет 

по фармация като основно звено. 

2. Предложение за създаване на Научноизследователски Институт като основно звено в 

структурата на МУ-Плевен. 

3. Предложение за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ- Плевен. 

 

Преди предложението за промени в структурата на МУ-Плевен проф. Томов с кратко 

резюме припомни на членовете на Академичния съвет работата по осъществяване на проекта за 

разкриване на Факултет по фармация, което бе една от основните цели в мандатната му 

програма и използва случая да благодари на ръководството на университета, както и на всички 

останали работили и помогнали за осъшествяването на този проект. 

Изказа се и Чл. кор. проф. Горчев, който запозна присъстващите с редица подробности  и 

детайли по продължилата близо три и половина години процедура завършила с гласуването на 

разкриване   на факултета в Народното събрание. 

 

Проф. Томов представи: 

1. Предложение за промени в структурата на МУ-Плевен във връзка с разкриване на Факултет 

по фармация като основно звено. 

 

Предложението е във връзка с необходимостта от окомплектоването на Факултета с 

необходимия брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.  

1. Създават се Деканат и Студентска канцелария във Факултета по фармация. 

 

2. От структурата на Факултет „ Медицина” да излезе катедра „ Химия и биохимия, физика и 

биофизика ” и да премине в новия факултет със следните корекции: 

2.1.Преименува се съществуващият сектор „Химия“ в сектор „Неорганична, органична и 

аналитична химия“  

2.2. Сектор „Биохимия“ преминава без корекции. 

2.3. Сектор „Физика и биофизика“ се преобразува в сектор „ Физика, биофизика, висша 

математика и информационни технологии“ в чийто щат освен съществуващите 

длъжности да преминат - една вакантна щатна длъжност – „Доцент по висша математика 

и ИО“ и доц. Георги Цанев, д.т.  от сектор „Информационни технологии и 

биостатистика“ на катедра „Общественоздравни науки“ . 

 

3. От структурата на Факултет „ Медицина ” да излезе катедра „Микробиология, 

вирусология и медицинска генетика” и да премине в новия факултет със съответните 

сектори, длъжности и физически лица: 

 

4. Създава се нова катедра: „ Фармакология и токсикология ” в структурата на Факултета по 

фармация. 

4.1.От структурата на катедра „ Експериментална и клинична фармакология, 

дерматология и венерология ” на Факултет Медицина излиза сектор „Експериментална и 

клинична фармакология”, който влиза в състава на новата катедра „Фармакология и 

токсикология” като сектор „Фармакология ”. 

4.2.Създава се нов сектор „ Токсикология и фармакотерапия ”. в чиито щат преминават,  

следните длъжности с физически лица, като следва: 
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- доц. д-р Павлина Цветкова Николова,, д.м. – доцент в сектор „Пулмология“, ФМ; 

- доц.д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – доцент в сектор „Гериатрия и СГ при 

ВСХ“, ФЗГ; 

- доц.д-р Евгения Иванова Бързашка, д.м. – доцент по токсикология в сектор 

„Социални и фармацевтични грижи“ на МК; 

- д-р Олимпиада Александровна Станчева – Асистент по токсикология в МК; 

 

5. Създава се нова катедра „ Фармацевтична химия и фармакогнозия ” в структурата на 

Факултета по фармация с два сектора: 

5.1.„Фармацевтична химия и анализ” в щата на който преминават следните длъжности с 

физически лица: доц.Бойка Георгиева Цветкова, д.ф. – доцент по фармацевтична химия в 

МК и Ивелина Пламенова Асенова – асистент по фармацевтична химия в МК., както и 1 

вакантна щатна длъжност – асистент по фармацевтична химия. 

5.2.„Фармакогнозия и ботаника” в щата на който преминават проф. Стефан Димитров 

Николов, д.ф.н. – професор по фармакогнозия в МК, както и следните вакантни щатни 

длъжности: 1бр. – доцент по фармакогнозия; 3 бр. асистент по фармакогнозия и 1 бр. 

асистент по фармацевтична ботаника. За нуждите на преподаването разкриваме 1 щатна 

длъжност – доцент по фармацевтична ботаника. 

 

6. Създава се нова катедра „ Технология на лекарствените форми и социална фармация ”  в 

структурата на Факултета по фармация с два сектора: 

6.1. „Технология на лекарствените форми” в щата на който преминават следните 

длъжности с физически лица: проф. Евгений Христов Минков, д.ф.н. – от МК, доц. Крум 

Стефанов Кафеджийски, д.ф.- доцент по ТЛФБФ в МК и Цветан Борков Борисов – 

асистент по ТЛФБФ в МК, както и 2 вакантни щатни длъжности – асистент по ТЛФБФ. 

6.2.„Социална фармация” в щата на който преминават следните длъжности с физически 

лица:  проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. – професор по СМОЗФ, проф. Петкана Ангелова 

Христова, д.м. и доц. Надя Руменова Велева, д.м. – доцент по СМОЗФ– от катедра 

Общественоздравни науки, ФОЗ, а също и доц. Христина Викторова Лебанова, д.м. – 

доцент по СМОЗФ от МК. За нуждите на преподаването разкриваме 1 щатна длъжност – 

Доцент по СМОЗФ. 

 

7. В структурата на Факултета по медицина се закрива катедра „ Експериментална и клинична 

фармакология, дерматология и венерология ” и създава нова катедра „ Дерматология, 

венерология и алергология ”  с два сектора – съществуващия  „Дерматология и венерология“   

и сектор „Алергология“ в щата на който  преминава  доц.д-р Ваня Мар.Цветкова-Вичева, д.м. 

 

8. В структурата на Факултета по медицина се закрива катедра „ Рентгенология и радиология ” 

и създава нова катедра „Рентгенология” и Център по нуклеарна медицина. 

 

  

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за промени в структурата на МУ-Плевен във 

връзка с разкриване на Факултет по фармация като основно звено. 

 

2. Предложение за създаване на Научноизследователски Институт като основно звено в 

структурата на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. М. Средкова 

 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за създаване на Научноизследователски 

Институт като основно звено в структурата на МУ-Плевен. 
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3. Предложение за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ- Плевен. 

Докл.: Проф. М. Средкова 

 

 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за утвърждаване на Правилник за 

устройството и дейността на Научноизследователски институт при МУ- Плевен. 

 

По трета точка от дневния ред –  

 

III. 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2015 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

Гласували: 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

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

31.12.2015 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред –  

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

 

IV. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

           Център за научноизследователска дейност 

 

1. Утвърждаване на избор на Мишел Салватор Израел за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Хигиена“. 

 

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

АС реши: Утвърждава изборa на Мишел Салватор Израел за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Хигиена“. 

 

2. Утвърждаване на избор на Данелина Емилова Вачева за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура). 

 

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

АС реши: Утвърждава изборa на Данелина Емилова Вачева за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика 

на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната 

физкултура). 

 

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Епидемиология“. 

 

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Епидемиология“. 

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Кардиология“ на д-р Надя Юлиянова Станчева-Христова, д.м. 

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

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология“ на д-р 

Надя Юлиянова Станчева-Христова, д.м. 



8 

 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1.  Проф. д-р Асен Гудев, дмн, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – София 

2. Проф. д-р Арман Постаджиян, дмн, УМБАЛ „Света Анна“ – София 

3. Проф. д-р Диана Трендафилова, дмн, УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София 

4. Доц. д-р Пламен Гацов, дм, Втора МБАЛ – София 

5. Доц. д-р Николай Рунев, дм, УМБАЛ „Александровска“ – София 

  Резервен член: Доц. д-р  Добрин Василев, дм, УМБАЛ „Александровска“ – София 

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. д-р Снежана Тишева, дмн 

2.Доц. д-р Фредерик Григоров, дм 

Резервен член: Проф. д-р Мария Цекова, дмн 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Микробиология“ на д-р Христина Йотова Хиткова, д. 

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

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Микробиология“ на д-р 

Христина Йотова Хиткова, д. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, НЦЗПБ – София 

  2. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн,  НЦЗПБ – София 

  3. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн, ВМА - София 

  4. Проф. д-р Емма Едмонт Къолеян, дм, МИ - ВМР – София 

  5. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, МУ – Пловдив 

6. Проф. д-р Калинка Динева Божкова, дм, МУ - Варна 

  Резервен член: Доц. Иван Николаев Иванов, дб, МУ - Варна 

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

   1. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. 

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Офталмология“ на д-р Снежана Веселинова Мургова,  

 

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

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Офталмология“ на д-р 

Снежана Веселинова Мургова,  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

 

  1. Проф. д-р Ива Петкова, д.м.н., МУ – София 

  2. Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, д.м.н., МУ - Пловдив 

  3. Доц. Зорница Златарева, д.м., МУ - Варна 

  4. Доц. д-р Борислав Кючуков, д.м., ИСУЛ - София 

  5. Доц. Георги Йорданов, д.м., ТУ – Стара Загора 

  6. Доц. Марин Атанасов, д.м., МУ - Пловдив 

  Резервен член: Доц. Виолета Чернодринска, д.м., МУ - София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Чавдар Балабанов, д.м. 
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Резервен член: Доц. д-р Александър Вълков, д.м. 

 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ на д-р Иван Недков Иванов, д. 

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

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Патологоанатомия и 

цитопатология“ на д-р Иван Недков Иванов, д. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

 

  1. Проф. д-р Цанка Борисова Бошнакова-Празникова, д.м.н., 

  2. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, д.м.н.,  

  3. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м.,  

  4. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, д.м.н.,  

    Резервен член: Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, д.м.,  

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н., 

2. Доц. д-р Евлоги Евлогиев Маринов 

3. Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м., 

Резервен член: Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м. 

 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Тихомир Панков Тотев 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“.  

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

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за публична защита на 

д-р Тихомир Панков Тотев за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“.  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., МУ - Варна 

  2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.н., УАГБ „Майчин дом“ - София 

  3. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н., МУ - Варна 

      Резервен член: Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ - Пловдив 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. 

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

Резервен член: Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

 

9. Отчисляване с право на защита и утвърждаване на състав на научно жури за публична 

защита на д-р Любомир Илков Цанков за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. Използване на радиоактивни 

изотопи)“.  

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

АС реши: Отчислява с право на защита и утвърждава следният състав на 

научно жури за публична защита на д-р Любомир Илков Цанков за придобиване на 

ОНС „Доктор“ по научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология 

(вкл. Използване на радиоактивни изотопи)“.  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

 

  1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков  д.м.н., УМБАЛ „Александровска“ - София 
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  2. Проф. д-р Милан Петков Тотев, д.м., УМБАЛСМ „Пирогов“ - София 

  3. Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м., МБАЛ „Св. Марина“ - Варна 

      Резервен член: Доц. д-р Добринка Христова Млъчкова, д.м., МИ-МВР - София  

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м.., 

2. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. 

 

10. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на Учебник по паразитология 

за студенти по медицина, I курс (преиздаване).  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на 

Учебник по паразитология за студенти по медицина, I курс (преиздаване).  

 

11. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на Сборник с 

тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология за бакалавърските специалности.  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на 

преиздаване на Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология 

за бакалавърските специалности.  

 

12. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на Сборник с 

тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология за специалност „Медицина“ и 

„Фармация“. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на 

преиздаване на Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по биология 

за бакалавърските специалности.  

 

13. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на 

Примерни тестови въпроси по химия за кандидат-студенти. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на 

преиздаване на Примерни тестови въпроси по химия за кандидат-студенти. 

 

По пета точка от дневния ред –  

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

1. Предложение за утвърждаване на дата / 06.06.2016г./ и проект за дневен ред за провеждане 

на Общо събрание на ФМ 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за утвърждаване на дата / 06.06.2016г./ и 

проект за дневен ред за провеждане на Общо събрание на ФМ. 

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

„Асистент“ в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“. 
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Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на две 

вакантни академични длъжности „Асистент“ в катедра „Анатомия, хистология, 

цитология и биология“. 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

Докл.: Проф. д-р Ц. Дойчинова 

1. Предложение за актуализиране на семестриалната такса на специалност „Обществено 

здраве и здравен мениджмънт“, за задочна и дистанционна форма на обучение, считано от 

академичната 2016/2017 година. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за актуализиране на семестриалната такса на 

специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, за задочна и дистанционна 

форма на обучение, считано от академичната 2016/2017 година. 

 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна 

медицина и деонтология“.  

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

академична длъжност „Доцент“ по научната специалност „Съдебна медицина“ за 

нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“.  

 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „преподавател“ за 

нуждите на Сектор „Спорт“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и 

спорт“.  

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на 

длъжността „преподавател“ за нуждите на Сектор „Спорт“ към катедра „Физикална 

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“.  

 

 

4. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събраниое на Факултет 

„Обществено здраве“. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложената дата – 08. 06. 2016г. и дневен ред за 

провеждане на Общо събраниое на Факултет „Обществено здраве“. 

 

5. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Марияна Рашева 

Стойновска, д.м., за срок от 1 година, считано от 09.07.2016 г., на основание §11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за 

извършване на преподавателска дейност към катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и МБС“. 

Гласували: 31. За – 29. Против – 2. Въздържали се няма. 
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АС реши: Продължава трудовия договор на доц. д-р Марияна Рашева 

Стойновска, д.м., за срок от 1 година, считано от 09.07.2016 г., на основание §11 от 

Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на 

труда за извършване на преподавателска дейност към катедра „Хигиена, медицинска 

екология, професионални заболявания и МБС“. 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

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

научната специалност „Неврохирургия“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

                  АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

академична длъжност „Доцент“ по научната специалност „Неврохирургия“ в катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“. 

 

По шеста точка от дневния ред –  

 

VI. Текущи. 

Докл.: Проф. Сл. Томов 

 

1. Разкриване на 1 щ. дл. „Доцент“ в сектор „Фармакология“ към катедра „Фармакология и 

токсикология“. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

                 АС реши: Приема предложението за разкриване на  1 щ. дл. „Доцент“ в сектор 

„Фармакология“ към катедра „Фармакология и токсикология“. 

 

2. Разкриване на 1 щ. дл. „Доцент“ по методика на обучението към Медицински колеж и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

                 АС реши: Приема предложението за разкриване на 1 щ. дл. „Доцент“ по 

методика на обучението към Медицински колеж и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

3. Трансформиране на 0,25 щ. дл. „Главен асистент“ в 0,25 щ. дл. „Асистент“ в сектор „ЛЧХ“ 

към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

                 АС реши: Трансформира  0,25 щ. дл. „Главен асистент“ в 0,25 щ. дл. „Асистент“ 

в сектор „ЛЧХ“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ като се обявяви 

конкурс за заемането й. 

 

4. Разкриване на 1 щ. дл. „Асистент“ в катедра „Дерматология, венерология и алергология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

                 АС реши: Приема предложението за разкриване на 1 дл. „Асистент“ в катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

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

 

 

25. 04. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

                 Д-р Н. Статев 

 

         Председател на АС: /П/ 

                Проф. д-р Сл. Томов  


