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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  

26.09.2016 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. Призната диплома за заемане на академична длъжност „Професор“ на: 

1.1. Косто Вълов Митов по научната специалност „Теория на вероятностите и математическа 

статистика“  

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

2.1. Доц. д-р Снежана Весеринова Мургова по научната специалност „Офталмология“ 

2.2. Доц. д-р Христина Йотова Хиткова по научната специалност „Микробиология“ 

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

3.1. Д-р Ирена Иванова Генчева по научната специалност „Клинична лаборатория“ 

3.2. Д-р Венеция Цветкова Боцова-Божанова по научната специалност „Педиатрия“ 

3.3. Д-р Любомир Илков Цанков по научната специалност „Рентгенология и радиология“ 

 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първо и второ тримесечие на 2016 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на избор на д-р Надя Юлианова Станчева, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология“. 

2. Утвърждаване на избор на д-р Мая Стефанова Кръстанова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Физикална медицина, курортология 

и рехабилитация“. 

3. Утвърждаване на избор на гл. ас. Искра Стефанова Илиева, д.п. за заемане на 

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

възпитание и спартната тренировка“. 

4. Утвърждаване на избор на Илиян Йорданов Илчев, д.п. за заемане на академичната 

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

спартната тренировка“. 

5. Утвърждаване на избор на д-р Иван Недков Иванов, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“. 

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

научната специалност „Съдебна медицина“  на д-р Данчо Петров Деков. 

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

научната специалност „Епидемиология“ на д-р Таня Иванова Петкова. 

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

научната специалност „Неврохирургия“ на д-р Илия Вълков Вълков, д.м. 

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

научната специалност „Фармакология“ на д-р Николай Светославов Янев, д.м. 

10. Отчисляване с право на защита на д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Фармакология“. 
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11. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка с публична защита на д-р Диана 

Илиева Пендичева-Духленска за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност 

„Фармакология ”. 

12. Предложение за преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 2016/2017 

година. 

13. Утвърждаване на оценките за изпълнение на научноизследователските проекти за 2015 г. 

14. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище за учебната 2016/2017 

година. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

Качество и акредитация 

1. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицина“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

2. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление 7.5. Здравни грижи, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

3. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Акушерка“ от професионално направление 7.5. Здравни грижи, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

4. Утвърждаване на справка за актуалното състояние, заявения капацитет и утвърдения от 

НАОА капацитет. 

Докл.: Проф. П. Христова 

IV. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина” 

1. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Асистент“ за нуждите на обучението по 

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

                                                                                           Докл.: Проф. д-р Ас. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве” 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, 

доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за учебната 2016/2017 

г., считано от 08.10.2016 г.  

2. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Коста Райчев Василев, д.м., 

по условията на чл. 111 във връзка с чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ 

към катедра „ХМЕПЗ и МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г.  

3. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, 

д.м., по условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на преподавателска 

дейност в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра 

„ХМЕПЗ и МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г.  

4. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност „Теория и 

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

физкултура) (шифър 05.07.05) за нуждите на сектор „Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

5.  Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за 

нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

6. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната специалност 

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

7. Утвърждаване на актуализирани учебни планове и квалификационни характеристики на 

специалностите във Факултет „Обществено здраве“. 

Докл.: Проф. С. Янкуловска 
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V. Текущи. 

1. Предложение за продължаване на трудовия договор за срок от 1 година на доц. Георги 

Цанев Иванов, д.т., във връзка с §11 от допълнителните разпоредби на ЗВО и на основание 

чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и чл. 48, ал.3, т.18 от Правилника за устройството и 

дейността на МУ-Плевен за нуждите на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ към 

Факултет „Фармация“. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

2. Предложение за избор на д-р Стефан Стефанов Байданов като хоноруван преподавател в 

сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“.   

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

3. Предложение за промени в Правилник за вътрешния ред и Правила за ползване на 

студентските общежития и столове на МУ-Плевен.  

Докл.: инж. О. Караджов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

от заседание на АС, проведено на 26 септември 2016 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   13 члена на АС 

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

Илиев, д-р Т. Андреев. 

По неуважителни причини – проф. д-р Д. Господинов, проф. П. Бочев, доц. д-р Б. 

Нинов, доц. д-р Н. Цветков, доц. Р. Комса-Пенкова, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Сл. Богданов, 

д-р Ив. Пресолски, д-р Г. Николов. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

11 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. Призната диплома за заемане на академичната длъжност „Професор”: 

1.1.Проф. Косто Вълов Митов, д.мат.н. по научната специалност „Теория на вероятностите 

и математическа статистика”. 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент”: 

2.1. Доц. д-р Снежана Веселинова Мургова-Балчева, д.м. по научната специалност 

„Офталмология“. 

2.2. Доц. д-р Христинка Йотова Хиткова, д.м. по научната специалност „Микробиология“. 

 

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

3.1. Д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова по научната специалност „Клинична 

лаборатория“. 

3.2. Д-р Венеция Цветкова Боцова-Божанова по научната специалност „Педиатрия“. 

3.3. Д-р Любомир Илков Цанков по научната специалност „Рентгенология и радиология“. 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 
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По втора точка от дневния ред докладва г-н И. Потурлиев. 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първо и второ тримесечие на 

2016 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на МУ-Плевен за първото 

и второто тримесечие на 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 Надя Юлианова Станчева, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Кардиология“. 

Гласували: 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

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

„Кардиология“ (протоколът се прилага отделно). 

 

2. Утвърждаване на избор на д-р Мая Стефанова Кръстанова, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Физикална медицина, 

курортология и рехабилитация“. 

Гласували: 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

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

„Физикална медицина, курортология и рехабилитация“ (протоколът се прилага отделно). 

 

3. Утвърждаване на избор на гл. ас. Искра Стефанова Илиева, д.п., за заемане на 

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

възпитание и спортната тренировка“. 

Гласували: 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на гл. ас. Искра 

Стефанова Илиева, д.п., за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“ 
(протоколът се прилага отделно). 

 

4. Утвърждаване на избор на Илиян Йорданов Илчев, д.п., за заемане на академичната 

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

спортната тренировка“. 

Гласували: 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на Илиян Йорданов 

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

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“ (протоколът се 

прилага отделно). 

5.  Утвърждаване на избор на д-р Иван Недков Иванов, д.м., за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Патологоанатомия и цитопатология“. 

Гласували: 19. За – 19. Против и въздържали се няма. 

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

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

„Патологоанатомия и цитопатология“ (протоколът се прилага отделно). 

 

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

по научната специалност „Съдебна медицина” на д-р Данчо Петров Деков. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури на д-р Данчо Петров Деков за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Съдебна 

медицина”: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м. 

2. Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м.н. 

3. Доц. д-р Евлоги Маринов, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1.  Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м., МУ-Варна. 

2.  Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, д.м., ТУ-Ст. Загора. 

3.  Проф. д-р Цанка Петрова Бошнакова-Празникова, д.м.н., МУ-София. 

4. Доц. д-р Светозар Спасов Спасов, д.м., МУ-Пловдив. 

Резервен член: Акад. проф. д-р Григор Петров Велев, д.м.н., МУ-София. 

 

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

по научната специалност „Епидемиология“ на д-р Таня Иванова Петкова. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури на д-р Таня Иванова Петкова 

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

„Епидемиология”: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. 

2. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м. 

3. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-Галя Иванова Ганчева, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м., МУ-София. 

2. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, д.м., МУ-София. 

3.  Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, д.м.н., пенсионер. 

4. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м., пенсионер. 

Резервен член: Доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м., МУ-Варна. 

 

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

по научната специалност „Неврохирургия“ на д-р Илия Вълков Вълков, д.м. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури на д-р Илия Вълков Вълков, 

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

„Неврохирургия”: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

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

2. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н. 

3. Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. 

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

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Романски, д.м.н., МУ-София, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

2. Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, д.м., ТУ-Ст. Загора. 

3. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., МУ-Варна. 

4. Доц. д-р Георги Недков Кючуков, д.м., УМБАЛ „Св. Ана”, Варна. 

Резервен член: Доц. д-р Румен Грозданов Попов, д.м., Рък. клиника по неврохирургия 

УМБАЛ „Царица Йоанна”, София. 
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9. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Фармакология“ на д-р Николай Светославов Янев, д.м. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма.  

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

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Фармакология“ от д-р Николай Светославов 

Янев, д.м.: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. д-р Руси Георгиев Марев, д.м. 

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

3. Акад. проф. д-р Радомир Г. Радомиров, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Анелия Димитрова, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Мила В. Власковска, д.м.н.,ФМ, МУ-София. 

2. Проф. д-р Генка Петрова, д.ф.н., ФФ, МУ-София. 

3. Проф. д-р Ирен Белчева, д.м.н., Инститът по невробиология, БАН. 

4. Доц. д-р Иван Ламбев, д.м., пенсионер, ФМ, МУ-София. 

Резервен член: Доц. д-р Георги Ст. Николов, д.м., Зав. Лаборатория по алергология към 

НЦЗПБ, София. 

 

10. Отчисляване с право на защита на д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Фармакология“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма.  

АС реши: Отчислява с право на защита на д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, 

докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Фармакология“. 

 

11. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка с публична защита на д-р Диана 

Илиева Пендичева-Духленска за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност 

„Фармакология ”. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма.  

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

Диана Илиева Пендичева-Духленска за придобиване на ОНС „Доктор” по научната 

специалност „Фармакология ”: 

Вътрешни членове за МУ–Плевен: 

1. Доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. 

 

Външни членове за МУ–Плевен: 

1. Проф. д-р Витан Даков Влахов, д.м.н., МУ-София. 

2. Доц. д-р Радка Петрова Кънева, д.б., МУ-София. 

3. Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м., МУ-Варна. 

4. Доц. д-р Иван Ламбев, д.м., пенсионер, МУ-София. 

Резервен член: Проф. Алексей Савов, д.б., НГЛ, СБАЛАГ-София, МУ-София. 

 

12. Предложение за преразпределение на незаетите места за докторанти за учебната 

2016/2017 година. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: От свободните 5 места за докторанти за учебната 2016/2017 г. се 

преразапределя едно място за редовна докторантура по научната специалност „Обща 

хирургия” към кат. „Пропедевтика на хирургическите болести”. 

 

13. Утвърждаване на оценките за изпълнение на научноизследователските проекти за 2015 г. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава оценките за изпълнение на научноизследователските проекти за 

2015 г., поставени от Комисията по финансиране на същите. 
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14. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище за учебната 2016/2017 

година. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава на Графика за провеждане на Докторантско училище за 

учебната 2016/2017 година. 

 

 

Качество и акредитация – докладва проф. д-р П. Христова, д.м. 

1. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицина” от професионално направление 7.1. Медицина, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицина” от професионално направление 7.1. Медицина, област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

 

2. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицинска сестра” от професионално направление 7.5. Здравни грижи, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Медицинска сестра” от професионално направление 7.5. Здравни 

грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет 

– Плевен. 

 

3. Приемане на доклад-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Акушерка” от професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема доклада-самооценка за повишаване на капацитета на специалност от 

регулираните професии „Акушерка” от професионално направление 7.5. Здравни грижи, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински университет – 

Плевен. 

 

4. Утвърждаване на справка за актуалното състояние, заявения и утвърдения от НАОА 

капацитет. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложението към НАОА за промяна на капацитета за 

обучение в МУ-Плевен по следните специалности: 

1. Медицина – промяна от 1200 на 1800. 

2. Медицинска сестра – промяна от 220 на 260. 

3. Акушерка – промяна от 120 на 160. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност”: 
Факултет „Медицина” - докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н. 

2. Предложение за разкриване на 1 щ. акад. дл. „Асистент“ за нуждите на обучението по 

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

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Асистент“ за нуждите на обучението по 

„Анатомия, хистология и цитология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  
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Факултет”Обществено здраве” – докл. проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, 

доктор на юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване 

на преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за учебната 

2016/2017 г., считано от 08.10.2016 г.  

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. Цветан Георгиев Сивков, доктор на 

юридическите науки, по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на 

преподавателска дейност във Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен за учебната 

2016/2017 г., считано от 08.10.2016 г. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

2. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Коста Райчев Василев, д.м., 

по условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на преподавателска 

дейност в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към 

катедра „ХМЕПЗ и МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г.  

Гласували 27. За – 25. Против – 2. 

АС реши: Удължава трудовия договор на доц. д-р Коста Райчев Василев, д.м., по 

условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на преподавателска дейност в 

сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра 

„ХМЕПЗ и МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г. (бюлетините от тайното 

гласуване се прилагат отделно). 

 

3. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, 

д.м., по условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на преподавателска дейност 

в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра „ХМЕПЗ и 

МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г.  

Гласували 27. За – 26. Против – 1. 

АС реши: Удължава трудовия договор на доц. д-р Росица Кирилова Еникова, д.м., по 

условията на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на 0.5 щ. дл. за извършване на преподавателска дейност в 

сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ към катедра 

„ХМЕПЗ и МБС“ за учебната 2016/2017 г., считано от 01.10.2016 г. (бюлетините от тайното 

гласуване се прилагат отделно). 

 

4. Предложение за разкриване на една щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност 

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

лечебната физкултура) (шифър 05.07.05) за нуждите на сектор „Физикална медицина, 

рехабилитация и ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и 

спорт“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Доцент“ по научната специалност „Теория и 

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

физкултура) (шифър 05.07.05) за нуждите на сектор „Физикална медицина, рехабилитация и 

ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

5. Предложение за разкриване на една щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 

03.01.53) за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (шифър 03.01.53) за 

нуждите на катедра „Общественоздравни науки“ и обявява конкурс за заемането й. 
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6. Предложение за разкриване на една щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната 

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

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една щ. акад. дл. „Главен асистент“ по научната специалност 

Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и обявява 

конкурс за заемането й. 

 

7. Утвърждаване на актуализирани учебни планове и квалификационни характеристики на 

специалностите във Факултет „Обществено здраве“. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализираните учебни планове и квалификационни 

характеристики на специалностите във Факултет „Обществено здраве“. 

 

 

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

1. Предложение за продължаване на трудовия договор за срок от 1 година на доц. Георги 

Цанев Иванов, д.т., във връзка с §11 от допълнителните разпоредби на ЗВО и на основание 

чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и чл. 48, ал.3, т.18 от Правилника за устройството и 

дейността на МУ-Плевен за нуждите на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ 

към Факултет „Фармация“. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Удължава трудовия договор за срок отедна година на доц. Георги Цанев 

Иванов, д.т., във връзка с §11 от допълнителните разпоредби на ЗВО и на основание чл.328, 

ал.1, т.10 от Кодекса на труда и чл. 48, ал.3, т.18 от Правилника за устройството и дейността 

на МУ-Плевен за нуждите на катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ към 

Факултет „Фармация“. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

2. Предложение за избор на д-р Стефан Стефанов Байданов като хоноруван преподавател в 

сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“ – докл. доц. д-р Ал. Вълков. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Избира д-р Стефан Стефанов Байданов за хоноруван преподавател в сектор 

„Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“. 

 

3. Предложение за промени в Правилник за вътрешния ред и Правила за ползване на 

студентските общежития и столове на МУ-Плевен – докл. инж. Олег Караджов. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Променя Правилника за вътрешния ред и Правилата за ползване на 

студентските общежития и столове на МУ-Плевен. 

 

 

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

 

 

26. 09. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

 

 

 

 

 


