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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  

25.11.2019 г. 

 

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

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

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

1.1.  Д-р Александър Константинов Кунев по специалност „Акушерство и гинекология“. 

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

2.1. Д-р Десислава Любомирова Павлова по специалност „Гастроентерология“. 

2.2. Д-р Вероника Христова Гинчева-Манчева по специалност „Дерматология и венерология“  

2.3. Д-р Маргарита Димитрова Влахова по специалност „Гастроентерология“. 

 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2019 г.  

Докл.: И. Потурлиев 

III. 1. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на избора за попълване на 

състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация“ с представители на хабилитираните лица 

и на студентите, проведен на 23.10.2019 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 30.09.2019 г.  

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

IV. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по специалност 

„Клинична лаборатория“, ПН „Медицина“ на доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. за нуждите 

на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“ към Факултет „Здравни 

грижи“. 

2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Неврохирургия“, ПН „Медицина“ на д-р Димитър Георгиев Харитонов, д.м. за нуждите на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

3. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Диляна 

Мирославова Якова-Христова по специалност „Кардиология“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Валери 

Йорданов Андреев по специалност „Пневмология и фтизиатрия“. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Красина 

Пеева Вълчева по специалност „Офталмология“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Кремена 

Атанасова Казанджиева по специалност „Оториноларингология“. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Атанас 

Начев Влайков по специалност „ Оториноларингология“. 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на четири 

академични длъжности "Главен асистент" по специалност „Ортопедия и травматология“ за 

нуждите на катедра „Ортопедия и травматология“. 

9. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ – 

Плевен за 2020 г. 

10. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователските проекти в 

МУ – Плевен за Конкурс 2020 г. 

11. Включване в Издателския план за 2019 г. на учебно пособие по фармацевтичен анализ със 

заглавие „Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ“ с автори проф. 
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Данка Обрешкова, д.ф.н. и маг. фарм. Стефка Иванова, д.ф., предназначено за студентите в 

специалност „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

Факултет „Фармация“ 

1. Разкриване на една щатна академична длъжност „професор“ по професионално 

направление 7.3. Фармация за нуждите на преподаването по Фармацевтична химия и 

Фармацевтичен анализ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Подновяване на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, дпн по условията на 

чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност извършване на преподавателска дейност в сектор 

„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“, считано от 20 февруари 2020 г. 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Разкриване на една щатна длъжност „Главен асистент“ по Обща хирургия и обявяване на 

конкурс в катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1.Разкриване към Медицински колеж на специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ 

от професионално направление „Дентална медицина и зъботехника“ на ОКС „Професионален 

бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

2. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ 

от професионално направление „Дентална медицина и зъботехника“ на ОКС „Професионален 

бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност „Асистент на лекаря по 

дентална медицина“ от професионално направление „Дентална медицина и зъботехника“ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

V. Разни. 

1. Предложение за участие в учредяване и членство в сдружение с нестопанска цел Регионален 

иновационен център „Здрава България“. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

 

2. Предложение за субсидиране на прогнозни 7000 бр. хранодни в Студентски стол от собствените 

приходи на МУ-Плевен. 

 

 

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №22 

от заседание на АС, проведено на 25 ноември 2019 година 

 

Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Сл. Томов, проф. Регина Комса-Пенкова, ас. д-р 

Паулина Владова, ас. д-р Поля Маринова, Мария Георгиева и Иванела Димитрова-студенти. 

По неуважителни причини – проф. Т. Веков, доц. д-р Илия Вълков, доц. д-р Цв. Луканов, д-р 

Полина Василева, Р. Димитров, Р. Петрова. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 34 члена 

 

Кворум при: 23 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

13 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Александрова, Зам. ректор, откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Прие се 

с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

 

Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. 

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

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: проф. д-р Ц. 

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

 

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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 
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1.1.  Д-р Александър Константинов Кунев по специалност „Акушерство и гинекология“. 

2. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ на: 

2.2. Д-р Вероника Христова Гинчева-Манчева по специалност „Дерматология и 

венерология“  

Дипломите връчи проф. М. Александрова. 

 

 

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

Плевен към 30.09.2019 г. докладва г-н И. Потурлиев. 

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

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

30.09.2019 г. 

 

 

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

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

състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация“ с представители на хабилитираните лица 

и на студентите, проведен на 23.10.2019 г. 

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

АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно законосъобразността на 

избора за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация“ с 

представители на хабилитираните лица и на студентите, проведен на 23.10.2019 г. 

 

2. Становище на Контролния съвет относно Отчет за касово изпълнение на бюджета на 

МУ-Плевен към 30.09.2019 г. 

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

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

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 30.09.2019 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска 

дейност, качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. 

д-р Г. Ставрева. 

12. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по специалност 

„Клинична лаборатория“, ПН „Медицина“ на доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. за нуждите 
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на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“ към Факултет „Здравни 

грижи“. 

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

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м., за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ специалност „Клинична лаборатория“, ПН 

„Медицина“ за нуждите на катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология“ към Факултет „Здравни грижи“. 

 

2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Неврохирургия“, ПН „Медицина“ на д-р Димитър Георгиев Харитонов, д.м. за нуждите на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

Гласували: 22. За – 22. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Неврохирургия“, ПН „Медицина“ на д-р Димитър Георгиев Харитонов, д.м., 

за нуждите на Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

 

3. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Диляна 

Мирославова Якова-Христова по специалност „Кардиология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС 

"Доктор" на д-р Диляна Мирославова Якова-Христова по специалност „Кардиология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Надя Станчева, д.м. 

2.  Проф. д-р Снежанка Тишева, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Константин Рамшев, д.м., Нач. кат. “Кардиология, интензивна терапия и 

вътрешни болести”, МБАЛ-София, ВМА 

2. Доц. д-р Иван Груев, д.м., Зам. директор по мед. дейност, НМТБ “Цар Борис III”, София 

3. Доц. д-р Огнян Смарандиев Шербанов, д.м., УМБАЛ “Медика”, Русе 

Резервен член: Доц. д-р Мария Негрева, д.м., УМБАЛ „СВ. Марина”, МУ-Варна 

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Валери 

Йорданов Андреев по специалност „Пневмология и фтизиатрия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС 

"Доктор" на д-р Валери Йорданов Андреев по специалност „Пневмология и фтизиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Пламен Павлов, д.м. 

2.  Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Павлина Глоговска, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м.н, МБАЛББ „Св. София” ЕАД 

2. Доц. д-р Милена Димитрова Енчева, д.м., Нач. клиника по белодробни болести, МБАЛ гр. 

София, ВМА 

3. Доц. д-р Даниела Петрова, д.м., Александровска болница, София 

Резервен член: Доц. д-р Владимир Ходжев, д.м., Нач. Клиника по белодробни болести, 

УМБАЛ „СВ. Георги”, Пловдив 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Красина 

Пеева Вълчева по специалност „Офталмология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС 

"Доктор" на д-р Красина Пеева Вълчева по специалност „Офталмология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, д.м. 

2.  Доц. д-р Снежана Веселинова Мургова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Александър Вълков, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м., Очна клинима „Визус”, София 

2. Доц. д-р Грета Иванова Алексиева, д.м., Очна клинима „Визус”, София 

3. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, д.м., ВМА, София 

Резервен член: Доц. д-р Станислава Костова, д.м., УМБАЛ „Александровска”, София 

 

6. .Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р 

Кремена Атанасова Казанджиева по специалност „Оториноларингология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС 

"Доктор" на д-р Кремена Атанасова Казанджиева по специалност „Оториноларингология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, д.м. 

2.  Доц. д-р Александър Вълков, д.м. 

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

1. Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. 

2. Проф. д-р Диана Петрова Попова, д.м. 

3. Проф. д-р Валентин Стоянов, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Юлиян Ананиев 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Атанас 

Начев Влайков по специалност „ Оториноларингология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС 

"Доктор" на д-р Атанас Начев Влайков по специалност „ Оториноларингология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2.  Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. 

2. Проф. д-р Диана Петрова Попова, д.м. 

3. Доц. Д-р Илиан Йорданов Дойков, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Юлиян Ананиев 

 

8. Утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на четири 

академични длъжности "Главен асистент" по специалност „Ортопедия и травматология“ за 

нуждите на катедра „Ортопедия и травматология“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури провеждане на конкурс за 

заемане на четири академични длъжности "Главен асистент" по специалност „Ортопедия и 

травматология“ за нуждите на катедра „Ортопедия и травматология“: 

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. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н. 
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9. Утвърждаване на приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ 

– Плевен за 2020 г. 

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

АС реши: Утвърждава предложените приоритетни направления в 

научноизследователската дейност на МУ – Плевен за 2020 г. 

 

10. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователските проекти в 

МУ – Плевен за Конкурс 2020 г. 

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

АС реши: Утвърждава критериите за избор и класиране на научноизследователските 

проекти в МУ – Плевен за Конкурс 2020 г. 

 

11. Включване в Издателския план за 2019 г. на учебно пособие по фармацевтичен анализ 

със заглавие „Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ“ с автори проф. 

Данка Обрешкова, д.ф.н. и маг. фарм. Стефка Иванова, д.ф., предназначено за студентите в 

специалност „Фармация“. 

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

АС реши: Включва в Издателския план за 2019 г. учебно пособие по фармацевтичен 

анализ със заглавие „Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ“ с 

автори проф. Данка Обрешкова, д.ф.н. и маг. фарм. Стефка Иванова, д.ф., предназначено за 

студентите в специалност „Фармация“. 

 

 

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

2. Разкриване на една щатна академична длъжност „професор“ по професионално 

направление 7.3. Фармация за нуждите на преподаването по Фармацевтична химия и 

Фармацевтичен анализ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“. 

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

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Професор“ по професионално 

направление 7.3. Фармация за нуждите на преподаването по Фармацевтична химия и 

Фармацевтичен анализ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва проф. д-р С. Янкуловска, Декан. 

2. Подновяване на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, дпн по условията на 

чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност извършване на преподавателска дейност в сектор 

„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“, считано от 20 февруари 2020 г. 
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Гласували: 27. За – 27. Против и невалидни - няма. 

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на проф. Николай Емилов Попов, 

д.п.н., по условията на чл. 111 от КТ на 0.5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“, 

считано от 20 февруари 2020 г. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва доц. д-р Ал. Вълков, Декан. 

1. Разкриване на една щатна длъжност „Главен асистент“ по Обща хирургия и обявяване на 

конкурс в катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

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

АС реши: Разкрива една щатна длъжност „Главен асистент“ по Обща хирургия и 

обявява конкурс в катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 

1.Разкриване към Медицински колеж на специалност „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление „Здравни грижи“ на ОКС „Професионален бакалавър“ 

с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

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

АС реши: Разкрива към Медицинския колеж на специалност „Асистент на лекаря по 

дентална медицина“ от професионално направление „Здравни грижи“ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

2. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление „Здравни грижи “ на ОКС „Професионален бакалавър“ 

с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

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

АС реши: Утвърждава Учебен план на специалност „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление „Здравни грижи “ на ОКС „Професионален 

бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност „Асистент на лекаря 

по дентална медицина“ от професионално направление „Здравни грижи “ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Утвърждава квалификационна характеристика на специалност „Асистент 

на лекаря по дентална медицина“ от професионално направление „Здравни грижи “ на ОКС 

„Професионален бакалавър“ с тригодишен курс  

 

 

По пета точка от дневния ред – Разни: 

1. Предложение за участие в учредяване и членство в сдружение с нестопанска цел 

Регионален иновационен център „Здрава България“ – докл. проф. М. Александрова. 

Изказвания направиха проф. Стойков, доц. Димитров и д-р Н. Статев. 

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

АС реши: ВУ да вземе участие в учредяване и членство в сдружение с нестопанска цел 

Регионален иновационен център „Здрава България“. 

 

2. Предложение за субсидиране на прогнозни 7000 бр. хранодни в Студентски стол от 

собствени приходи – докл. инж. О. Караджов. 

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

АС реши: Да се субсидират прогнозни 7000 бр. хранодни в Студентския стол от 

собствени приходи. 

 

 

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

 

25. 11. 2019 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

                                                   Д-р А. Пандурска 

 

 

 

 

 

 

 

 


