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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  

27.06.2016 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 заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

1.1. Доц. д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м. по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ 

1.2. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

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

2.1.  Д-р Тихомир Панков Тотев, д.м. по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

2.2. Йоана Иванова Симеонова, д.м. по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ 

2.3. Иван Николаев Йорданова, д.х. по научната специалност „Химия“ 

 

ІІ. 1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Медицина“, проведени на Общото събрание на 

06.06.2016 г. 

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

състава на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве“, проведени на Общото събрание 

на 08.06.2016 г.  

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на д-р Христинка Йотова Хиткова, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Микробиология“. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Снежана Веселинова Мургова, д.м. за заемане на 

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

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

вероятностите и математическа статистика“ на проф. Косто Вълов Митов, д.мат.н. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Емил Борисов 

Симеонов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“.  

5. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Христо Симеонов 

Гигов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“.  

6. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Венеция Цветкова 

Боцова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Педиатрия“.  

7. Зачисляване на д-р Галя Георгиева в докторантура на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Биохимия“ във Факултет „Фармация“. 

8. Зачисляване на Георги Големанов Георгиев в докторантура на самостоятелна подготовка 

във Факултет „Фармация“. 
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9. Отчисляване на докторантите д-р Диана Пендичева, Нина Иванова и д-р Милка Михайлова 

от състава на катедри към Факултет „Медицина“ и зачисляването им в състава на катедри към 

Факултет „Фармация“. 

10. Хоноруване на Тихомир Рашев към сектор „Микробиология и вирусология“ и сектор 

„Медицинска генетика“ за преподаване на студенти англоезиково и българоезиково обучение за 

академичната 2016/2017 година. 

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

„Social medicine. Basic course“ на проф. д-р Силвия Янкуловска. 

12. Преиздаване на Помагало по химия за кандидат –студенти – 2016 г. в тираж 150 бр. с 

автори Емил Рачин, Мария Ангелова, Ангелина Стоянова, Ветка Рачина, Константин Мутафчиев 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

Качество и акредитация 

1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от НАОА от предходна Програмна 

акредитация на докторска програма „Токсикология“. 

2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Токсикология“. 

3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“. 

4. Утвърждаване на структурата на Медицински университет – Плевен в съответствие с 

изискванията на Закона за висшето образование. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Утвърждаване на график на учебните занятия за учебната 2016/2017 година.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Емилия Цветанова Цакова – 

Лакова, д.м., доцент в катедра „Физиология и патофизиология“, за срок от 1 година на основание 

§11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ. 

2. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, 

д.м.н., професор в катедра „Очни, УНГ болести, ЛЧХ и ХС“, за срок от 1 година на основание §11 

от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ. 

3.  Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „доцент“ по научната специалност 

„Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

4. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „гл. асистент“ по научната специалност 

„Анестезиология“ за нуждите на катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

5. Предложение за обявяване на конкурси за 2 вакантни академични длъжности „асистент“ за 

нуждите на обучението по хирургически болести.  

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, 

д.м., за срок от 1 година на основание §11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 

328 ал.1 т.10 от КТ за извършване на преподавателска дейност към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „асистент“ по „Анестезиология“ в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

2.    Утвърждаване на дата, дневен ред  и структурен състав на Общо събрание на факултет 

„Здравни грижи“. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

Медицински колеж 
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1. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на МК за учебната 2016/2017 г. 

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели към МК за учебната 2016/2017 г. 

3. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Медицински лаборант“. 

4. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Рентгенов лаборант“. 

5. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Помощник-фармацевт“. 

6. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Социални дейности“. 

 Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за разкриване на 2 дл. „преподавател“ по български език и обявяване на 

конкурси за заемането им.  

 

VI. Текущи.  

 Факултет „Фармация“ 

1. Утвърждаване на актуализиран учебен план  на специалност „Фармация“ за учебната 

2016/2017  г. 

2. Утвърждаване на актуализирани учебни програми  на специалност „Фармация“ за учебната 

2016/2017  г. 

3. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика  на специалност 

„Фармация“ . 

4. Утвърждаване на дата, дневен ред  и структурен състав на Общо събрание на Факултет 

„Фармация“. 

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една академична длъжност „доцент“ 

по „Акушерство и гинекология“, за нуждите на катедра „Акушерски грижи“. 

6. Предложение за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „асистент“ по „Акушерство и 

гинекология“ в длъжност „главен асистент“ по същата научна специалност и обявяване на 

конкурс за заемане на длъжността в катедра „Акушерски грижи“. 

7. Предложение за разкриване на 1 (една) щ. ак. дл. „доцент“ по научната специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура)“ и обявяване на конкурс за заемане на длъжността в катедра „Физикална 

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“. 

8. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „асистент“ по „Пропедевтика на хирургическите 

болести“ в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

1. Утвърждаване на Правилник за дейността, организацията и структурата на Студентски 

съвет при МУ-Плевен. 

Докл.: Зв. Горанова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание на АС, проведено на 27 юни 2016 година 

 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

По уважителни причини –д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р В. Недкова, проф. П. 

Бочев, доц. д-р Б. Шентов, доц. Р. Комса-Пенкова, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Сл. Богданов, д-

р Ив. Пресолски, Ивета Росманова, Сузана Гафурова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 39 члена 

 

Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

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

избора, които бяха приети с пълно болшинство. 

 

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

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Зв. Горанова 

 

Дневният ред беше приет с пълно болшинство. 

 

 

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: 

1.За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

1.1. Доц. д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

1.2. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

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

2.1. Д-р Тихомир Панков Тотев, д.м. по научната специалност „Акушерство и 

гинекология“. 

2.2. Йоана Иванова Симеонова, д.м. по научната специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

2.3. Иван Николаев Йорданов, д.х. по научната специалност „Химия“. 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 
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По втора точка от дневния ред докладва доц. д-р М. Симеонова. 

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

на състава на Факултетния съвет на Факултет „Медицина“, проведени на Общото събрание на 

06.06.2016 г. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет „Медицина“, 

проведени на Общото събрание на 06.06.2016 г. 

 

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

на състава на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве“, проведени на Общото 

събрание на 08.06.2016 г.  

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

изборите за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве“, 

проведени на Общото събрание на 08.06.2016 г.  

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление “Научно-изследователска дейност, 

качество и акредитация”, Център за научно-изследователска дейност - докладва проф. д-р М. 

Средкова, д.м., рък. ЦНИД. 

 

1. Утвърждаване на избор на д-р Христинка Йотова Хиткова, д.м., за заемане на 

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

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Христинка Йотова 

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

„Микробиология“ (протоколът се прилага отделно). 

 

2. Утвърждаване на избор на д-р Снежана Веселинова Мургова, д.м., за заемане на 

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

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Снежана 

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

специалност „Офталмология“ (протоколът се прилага отделно). 

 

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

вероятностите и математическа статистика“ на проф. Косто Вълов Митов, д.мат.н. 

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

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

„Теория на вероятностите и математическа статистика“ на проф. Косто Вълов Митов, 

д.мат.н. 
 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Емил Борисов 

Симеонов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и 

травматология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за публична защита на д-р Емил 

Борисов Симеонов за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност „Ортопедия 

и травматология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Вихър Ковачев, д.м.н. 

2. Доц. д-р Свилен Тодоров, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Йордан Панов, д.м. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Любен Стоков, д.м.н., УМБАЛ „Софиямед”, София. 

2.  Проф. д-р Владимир Ставрев, д.м.н., УМБАЛ „Св. Георги ЕАД”, Пловдив. 

3. Доц. д-р Сашо Асьов, д.м., МБАЛСМ „Пирогов”, София. 

Резервен член: Доц. д-р Борис Матев, д.м., УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев, София.  

 

5.  Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Христо Симеонов 

Гигов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Ортопедия и травматология“.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за публична защита на д-р 

Христо Симеонов Гигов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Ортопедия и травматология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Вихър Ковачев, д.м.н. 

2. Доц. д-р Свилен Тодоров, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Йордан Панов, д.м. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Панайот Танчев, д.м.н., София. 

2  Проф. д-р Любен Стоков, д.м.н., УМБАЛ „Софиямед”, София. 

3 Проф. д-р Владимир Ставрев, д.м.н., УМБАЛ „Св. Георги ЕАД”, Пловдив. 

Резервен член: Доц. д-р Асен Джеров, д.м., УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев, София.  

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Венеция Цветкова 

Боцова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Педиатрия“.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури за публична защита на д-р 

Венеция Цветкова Боцова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Педиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ваня Недкова, д.м. 

2. Доц. д-р Чайка Петрова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Бойко Шентов, д.м. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Мая Константинова, д.м., МУ-София. 

2.  Доц. д-р Адрияна Анадолийска, д.м., МУ-София. 

3.  Доц.д-р Елисавета Стефанова, д.м., МУ-София. 

Резервен член: Доц. д-р Калинка Коприварова, д.м., МУ-София. 

 

7. Зачисляване на д-р Галя Георгиева в докторантура на самостоятелна подготовка по 

научната специалност „Биохимия“ във Факултет „Фармация“. 

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

АС реши: Зачислява д-р Галя Георгиева в докторантура на самостоятелна подготовка 

по научната специалност „Биохимия“ във Факултет „Фармация“. 

 

8. Зачисляване на Георги Големанов Георгиев в докторантура на самостоятелна подготовка 

по научната специалност „Химия” във Факултет „Фармация“. 

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

АС реши: Зачисляване на Георги Големанов Георгиев в докторантура на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Химия” във Факултет „Фармация“. 

 

9. Отчисляване на докторантите д-р Диана Пендичева, Нина Иванова и д-р Милка 

Михайлова от състава на катедри към Факултет „Медицина“ и зачисляването им в състава на 

катедри към Факултет „Фармация“. 
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Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отчислява докторантите д-р Диана Пендичева, Нина Иванова и д-р Милка 

Михайлова от състава на катедри към Факултет „Медицина“ и ги зачислява в състава на 

катедри към Факултет „Фармация”. 

 

10. Хоноруване на Тихомир Рашев към сектор „Микробиология и вирусология“ и сектор 

„Медицинска генетика“ за преподаване на студенти англоезиково и българоезиково обучение за 

академичната 2016/2017 година. 

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

АС реши: Хонорува Тихомир Рашев към сектор „Микробиология и вирусология“ и 

сектор „Медицинска генетика“ за преподаване на студенти англоезиково и българоезиково 

обучение за академичната 2016/2017 година. 

 

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

„Social medicine. Basic course“ на проф. д-р Силвия Янкуловска, д.м.н. 

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

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

на учебник „Social medicine. Basic course“ на проф. д-р Силвия Янкуловска, д.м.н. 

 

12. Преиздаване на Помагало по химия за кандидат –студенти – 2016 г. в тираж 150 бр. с 

автори Емил Рачин, Мария Ангелова, Ангелина Стоянова, Ветка Рачина, Константин Мутафчиев. 

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

АС реши: Да се преиздаде Помагало по химия за кандидат –студенти – 2016 г. в тираж 

150 бр. с автори Емил Рачин, Мария Ангелова, Ангелина Стоянова, Ветка Рачина, 

Константин Мутафчиев. 

 

 

Качество и акредитация – докладва доц. д-р З. Радионова, д.м.,Зам. ректор. 

1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от НАОА от предходна Програмна 

акредитация на докторска програма „Токсикология“. 

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

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

Програмна акредитация на докторска програма „Токсикология“. 

2.Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Токсикология“. 

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

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

програма „Токсикология“. 

 

3. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“. 

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

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

програма „Ендокринология и болести на обмяната“. 

 

4. Утвърждаване на структурата на Медицински университет – Плевен в съответствие с 

изискванията на Закона за висшето образование. 

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

АС реши: Утвърждава структурата на Медицински университет – Плевен в 

съответствие с изискванията на Закона за висшето образование. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”: 

1. Утвърждаване на график на учебните занятия за учебната 2016/2017 година – докл. проф. 

д-р М. Александрова, Зам. ректор. 
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Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава графика на учебните занятия за учебната 2016/2017 година 

 

 

Факултет „Медицина” - докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н.. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Емилия Цветанова Цакова – 

Лакова, д.м., доцент в катедра „Физиология и патофизиология“, за срок от 1 година на 

основание §11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ. 

Гласували 28. За – 26. Против – 1, невалидна бюлетина – 1. 

АС реши: Удължава трудовия договор на доц. д-р Емилия Цветанова Цакова – Лакова, 

д.м., доцент в катедра „Физиология и патофизиология“, за срок от 1 година на основание §11 

от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ (бюлетините от 

тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

2. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, 

д.м.н., професор в катедра „Очни, УНГ болести, ЛЧХ и ХС“, за срок от 1 година на 

основание §11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, д.м.н., 

професор в катедра „Очни, УНГ болести, ЛЧХ и ХС“, за срок от 1 година на основание §11 

от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ (бюлетините от 

тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

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

„Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива се една щатна академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Кардиология“ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ 

и се обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Гл. асистент“ по научната специалност 

„Анестезиология“ за нуждите на катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива се една щатна академична длъжност „Главен асистент” по 

научната специалност „Анестезиология“ за нуждите на катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

 

5. Предложение за обявяване на конкурси за 2 вакантни академични длъжности „Асистент“ 

за нуждите на обучението по хирургически болести.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкриват се две академични длъжности „Асистент” за нуждите на 

обучението по хирургически болести се обявяват конкурси за заемането им. 
Факултет”Обществено здраве” – докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, 

д.м., за срок от 1 година на основание §11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка 

с чл. 328 ал.1 т.10 от КТ за извършване на преподавателска дейност към катедра 

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

Гласували 28. За – 27. Против -1. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м., за 

срок от 1 година на основание §11 от Допълнителнте разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 

ал.1 т.10 от КТ за извършване на преподавателска дейност към катедра „Инфекциозни 
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болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“ (бюлетините от тайното 

гласуване се прилагат отделно). 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „асистент“ по „Анестезиология“ в катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ по „Анестезиология“ 

в катедра „Сестрински хирургични грижи“ и обявява конкурс за заемането й.  

 

2. Утвърждаване на дата, дневен ред и структурен състав на Общо събрание на факултет 

„Здравни грижи“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава датата 29.09.2016г. за провеждане на Общо събрание на 

факултет „Здравни грижи”. 

Утвърждава предложения дневен ред – 1. Провеждане на избор за попълване състава на 

Факултетния съвет с представители на хабилитираните лица и студенти. 2. Отчет за 

преподавателската и творческата дейност във факултет „Здравни грижи” за периода м. 

ноември 2015 – м. септември 2016г. 3. Текущи въпроси. 

Утвърждава следния структурен състав: Академичен състав: 51 (19 хабилитирани и 32 

нехабилитирани – асистенти и гл. асистенти) – 78.46%; студенти и докторанти – 12 – 18.46%; 

административен персонал – 2 – 3.07%. 

 

Медицински колеж - докладва доц. д-р П. Йорданова,д.м. 

1. Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази на МК за учебната 2016/2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъкa на учебно-практическите бази на МК за учебната 

2016/2017 г. 

 

2. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели към МК за учебната 2016/2017 

г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъкa на хоноруваните преподаватели към МК за учебната 

2016/2017 г. 

 

3. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Медицински лаборант“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план за специалност „Медицински 

лаборант“. 

 

4. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Рентгенов лаборант“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план за специалност „Рентгенов 

лаборант“. 

 

5. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Помощник-фармацевт“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план за специалност „Помощник-

фармацевт“. 

 

 

6. Утвърждаване на актуализиран учебен план за специалност „Социални дейности“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план за специалност „Социални 

дейности“. 

 

7. Предложение за разкриване на 1 (една) щ. ак. дл. „асистент“ и 1 (една) щ. ак. дл. „главен 

асистент“ по научната специалност „Фармботаника“ и обявяване на конкурс за заемането им към 

сектор „Социални и фармацевтични грижи“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 1 (една) щатна академична длъжност „Асистент“ и 1 (една) щатна 

академична длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Фармботаника“ и 

обявява конкурс за заемането им към сектор „Социални и фармацевтични грижи“. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на 2 дл. „преподавател“ по български език и обявяване на 

конкурси за заемането им.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две длъжности „Преподавател“ по български език и обявява 

конкурси за заемането им.  

 

 

По шеста точка от дневния ред – „Текущи” – докладва проф. д-р Сл. Томов. 

Факултет „Фармация” 
1. Утвърждаване на актуализиран учебен план на специалност „Фармация“ за учебната 

2016/2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Фармация“ за 

учебната 2016/2017 г. 
 

2. Утвърждаване на актуализирани учебни програми на специалност „Фармация“ за 

учебната 2016/2017 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализираните учебни програми на специалност „Фармация“ 

за учебната 2016/2017 г. 

 

3. Утвърждаване на актуализирана квалификационна характеристика на специалност 

„Фармация“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализираната квалификационна характеристика на 

специалност „Фармация“. 

  

4. Утвърждаване на дата, дневен ред и структурен състав на Общо събрание на Факултет 

„Фармация“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава датата 12 октомври 2016 г. от 10 часа и място - зала „Асклепий” 

за провеждане на Общо събрание на Факултет „Фармация“; Дневен ред: 1. Откриване на 

събранието. 2. Избор на комисии – Мандатна комисия, Комисия по провеждане на изборите, 

Техническа комисия в състав от двама члена; 3. Избор на Председател на Общото събрание 

на Факултета; 4. Провеждане на избор на Декан на Факултета; 5. Избор на членове на 

Факултетния съвет; 6. Текущи; 7. Закриване. 

Утвърждава следния структурен състав: Академичен състав: 53 члена – 82 %; 

Хабилитирани преподаватели – 23 члена, нехабилитирани преподаватели – 30 члена; 

Студенти и докторанти – 10 члена – 15% и административен персонал – 2 члена – 3%. 

 

5. Предложение за разкриване на 1 (една) академична длъжност „Доцент“ по „Акушерство и 

гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерски грижи“ и обявяване на конкурс за заемането й. 
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Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 1 (една) академична длъжност „Доцент“ по „Акушерство и 

гинекология“ за нуждите на катедра „Акушерски грижи“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

6. Предложение за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „Асистент“ по „Социална 

медицина и организация на здравеопазването“ в катедра „Акушерски грижи“и обявяване на 

конкурс за заемането й.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 1 (една) щатна длъжност „Асистент“ по „Социална медицина и 

организация на здравеопазването“ в катедра „Акушерски грижи“и обявява конкурс за 

заемането й.  

7. Предложение за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „Асистент“ по „Акушерство 

и гинекология“ в длъжност „Главен асистент“ по същата научна специалност и обявяване на 

конкурс за заемане на длъжността в катедра „Акушерски грижи“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Трансформира 1 (една) щатна длъжност „Асистент“ по „Акушерство и 

гинекология“ в длъжност „Главен асистент“ по същата научна специалност и обявява 

конкурс за заемане на длъжността в катедра „Акушерски грижи“. 

 

8. Предложение за разкриване на 2 (две) щатни длъжности „Асистент“ по 

„Гастроентерология“ в катедра „Гастроентерология, нефрология и хематология“ и обявяване на 

конкурси за заемането им. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 2 (две) щатни длъжности „Асистент“ по „Гастроентерология“ в 

катедра „Гастроентерология, нефрология и хематология“ и обявява конкурси за заемането 

им. 

 

9. Предложение за разкриване на 1 (една) щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура)“ и обявяване на конкурс за заемане на длъжността в катедра „Физикална 

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива 1 (една) щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност „Теория и 

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

физкултура)“ и обявява конкурс за заемане на длъжността в катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт“. 

 

10. Предложение за разкриване на 1 (една) щ. ак. дл. „Доцент“ по научната специалност 

„Биохимия“ в сектор „Биохимия“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

специалност „Биохимия“ в сектор „Биохимия“ и обявява конкурс за заемането й.  

 

11. Предложение за разкриване на 1 щ. ак. дл. „Асистент“ по „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и обявяване на 

конкурс за заемането й. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкриване на 1 щатна академична длъжност „Асистент“ по „Пропедевтика 

на хирургическите болести“ в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

12. Утвърждаване на списък от хонорувани преподаватели от катедра „Физика и биофизика, 

висша математика и информационни технологии“ към Факултет „Фармация“ за нуждите на 

обучението през учебната 2016/2017 година – докладва проф. М. Александрова. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава списъка от хонорувани преподаватели от катедра „Физика и 

биофизика, висша математика и информационни технологии“ към Факултет „Фармация“ 

за нуждите на обучението през учебната 2016/2017 година. 

1. Мария Въчева Маринова – за провеждане на практически упражнения по физика и 

биофизика – БЕО и участие в изпит. 

2. Ваня Йорданова Маркова – за провеждане на практически упражнения по физика и 

биофизика – БЕО и участие в изпит. 

3. Даниела Вълова Узунова – за провеждане на практически упражнения по физика и 

биофизика – АЕО и участие в изпит. 

4. Веселин Ганчев Ганев – за провеждане на практически упражнения по физика и 

биофизика – АЕО и участие в изпит. 

 

13.Обявяване на конкурс за Доцент по Висша математика и информационни технологии към 

катедра „Физика и биофизика, висша математика и информационни технологии“ на Факултет 

„Фармация“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за Доцент по Висша математика и информационни 

технологии към катедра „Физика и биофизика, висша математика и информационни 

технологии“ на Факултет „Фармация“. 

 

14.Утвърждаване на регистрационна такса за обработка на документи при записване на 

чуждестранни студенти в размер на 200 евро докл. проф. А. Стоянова.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава регистрационна такса за обработка на документи при 

кандидатстване на чуждестранни студенти в размер на 200 евро. 

 

15. Утвърждаване на Правилник за дейността, организацията и структурата на Студентски 

съвет при МУ-Плевен – докладва Звездина Горанова. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Правилника за дейността, организацията и структурата на 

Студентски съвет при МУ-Плевен (Правилникът се прилага отделно). 

 

16. Разкриване на една щатна длъжност „Асистент” в сектор „Биология” към кат. „Анатомия, 

хистология, цитология и биология” на Факултет по медицина и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Асистент” в сектор „Биология” към кат. 

„Анатомия, хистология, цитология и биология” на Факултет по медицина и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

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

 

 

27. 06. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС:/П/ 
         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 


