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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  

03.02.2020 г. 

 

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

академичния състав в МУ-Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност „Клинична 

лаборатория“ на проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Неврохирургия“ на доц. 

д-р Димитър Георгиев Харитонов, д.м. 

3. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност „Биохимия“ на д-

р Милка Пенчева Михайлова, д.м. 
4. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност „Акушерство и 

гинекология“ на д-р Ангел Данчев Йорданов, д.м. 

5. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на Стела Денчева Стефанова. 

6. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност „Управление 

на здравните грижи“ на Стела Йорданова Дюлгерова. 

7. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност „Управление 

на здравните грижи“ на Анелия Иванова Чифлигарска. 

8. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност 

„Оториноларингология“ на д-р Кремена Атанасова Казанджиева. 

9. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност 

„Оториноларингология“ на д-р Атанас Начев Влайков. 

10. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност 

„Кардиология“ на д-р Диляна Мирославова Якова-Христова. 

11. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност 

„Кардиология“ на д-р Алексис Ахмад Ал Караки. 

12. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор" по специалност 

„Офталмология“ на д-р Красина Пеева Вълчева. 

 

II. Утвърждаване на бюджета на Медицински университет – Плевен за 2020 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

III. Направление “Научноизследователска дейност”: 

1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност "Професор", 

ПН 7.1. „Медицина“  по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ за нуждите на „Клиника по онкологична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

2. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност "Професор", 

ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Урология“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“ за 

нуждите на „Клиника по урология“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване 

на конкурс за заемането ú. 

3. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„главен асистент” по научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на преподаването по 

психиатрия в катедра „Психиатрия и медицинска психология“. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Професор" по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ в 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен. 
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5. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по специалност „Нефрология“ за нуждите на катедра 

„Нефрология, хематология и гастроентерология“. 

6. Утвърждаване на състав на научно жури по процедура за АД „главен асистент“ по 

професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация“ в сектор „Социална фармация“ към катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

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

Константин Димитров Господинов по специалност „Кардиология“.  

8. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Анислав 

Венциславов Габърски по специалност „Обща хирургия“. 

9. Утвърждаване на предложение за избор на Радослав Светославов Христов, библиотекар в 

Библиотеката на МУ – Плевен, за помощник-редактор на списание „Journal of Biomedical & 

Clinical Research“. 

10. Приемане на резултати от проведено атестиране на хабилитираните преподаватели от 

академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 2014-2018 г. 

11. Приемане на резултати от проведено атестиране на нехабилитираните преподаватели от 

академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 2016-2018 г. 

12. Утвърждаване на докторантури за учебната 2020/2021 г.  

13. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище към „Център за 

обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2020 г. 

14. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност през 2020 година. 

15. Приемане на Годишния издателски план на Издателския център при Медицински 

университет – Плевен за 2020 г. 

16. Утвърждаване на Процедура за финансиране на такса за участие в научен форум в страната 

или чужбина от Медицински университет – Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

17. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност "Професор", 

ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Кардиология“ към Научноизследователски институт при 

МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

18. Утвърждаване на оценките на финансовите и научни отчети за Научноизследователските 

проекти, финансирани от Медицински университет – Плевен през 2018 г. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

IV. Направление „Учебна дейност“ 

1. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2020/2021 г. 

2. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2020/2021 г., приемани от 

Министерски съвет. 

3. Предложение за намаляване на размера на таксите на определени категории студенти на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за новоприети студенти, държавна поръчка.  

4. Разглеждане на предложение за ранен прием. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Главен асистент“ към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

2. Предложение за обявяването на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

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

“Кардиология”, Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“.   

3. Предложение за обявяването на конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

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

“Ендокринология” към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ към катедра „ Пропедевтика на вътрешните болести“. 
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5.  Предложение за разкриване на три щатни академични длъжности „Асистент“ по 

„Хирургически болести“  към катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за 

заемането им. 

6. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две академични длъжности „Асистент“ към 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ . 

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

„Асистент“ към катедра „Неврология и неврохирургия“. 

8. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ към катедра 

„Неврология и неврохирургия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за утвърждаване на преминаването на проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, 

дфн от академична длъжност „професор“ от Фармацевтичен факултет на МУ-София на 

академична длъжност „професор“ в сектор „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“ към 

катедра „Химия и биохимия“ във факултет „Фармация“ на МУ-Плевен без конкурс на основание 

чл.15, ал.3 от ЗРАС на Р България и чл. 78, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния състав 

на МУ-Плевен за целите на преподаването по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ на студенти 

от специалност „Фармация“. 

2.      Разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор „Фармакология“ към 

катедра „Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

3.      Разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор „Фармацевтична химия 

и фармацевтичен анализ“ към катедра „Химия и биохимия“  и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия и 

медицинска психология“. 

Докл.: Проф. д-р Ц. Дойчинова 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „асистент” по научната 

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на Клиника по 

урология към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 

1. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „главен асистент“ по научната 

специалност „Право“ към Медицински колеж, катедра „Социални и фармацевтични дейности“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

2. Утвърждаване на проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. за хоноруван преподавател през 

летния семестър на уч. 2019 – 2020 год. за нуждите на преподаването по „Микробиология“ в 

специалност „Медицински лаборант“. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

V. Разни. 

1. Предложение за разкриване на eдна щатна академична длъжност „Асистент“ по 

„Хирургически болести“ към катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за 

заемането й. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №23 

от заседание на АС, проведено на 03 февруари 2020 година 

 

Присъстват:   26 члена на АС 

Отсъстват:   14 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р С. Янкуловска, проф. д-р,С. Поповска, , ас. д-р Полина 

Маринова, Мария Георгиева и Иванела Димитрова-студенти. 

По неуважителни причини – доц. д-р З. Радионова, проф. Т. Веков, проф. д-р Т. Делийски, 

доц. Надя Велева, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Ив. Пресолски, д-р П. Владова, д-р Полина Василева, 

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. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред 

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

 

Проф. Томов даде думата на доц. д-р Д. Димитров за информиране на членовете на АС 

относно молба на партньорския университет от Китай, за съдействие при доставяне на маски за 

еднократна употреба, поради недостиг в епидемичната ситуация.  

 

Ректорът предложи на академичната общност да бъде направен благотворителен жест с 

дарения и пръв предостави лични средства. 
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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 „Професор” по специалност „Клинична 

лаборатория”на проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” по специалност „Неврохирургия”на доц. 

д-р Димитър Георгиев Харитонов, д.м. 

3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по специалност „Биохимия”на 

д-р Милка Пенчева Михайлова, д.м. 

4. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по специалност „Акушерство и 

гинекология”на д-р Ангел Данчев Йорданов, д.м. 

5. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на Стела Денчева Стефанова. 

6. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Управление на здравните грижи” на Стела Йорданова Дюлгерова. 

7. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Управление на здравните грижи” на Анелия Иванова Чифлигарска. 

8. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Оториноларингология” на д-р Кремена Атанасова Казанджиева. 

9. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Оториноларингология” на д-р Атанас Начев Влайков. 

10. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Кардиология” на д-р Диляна Мирославова Якова-Христова. 

11. присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по специалност 

„Офталмология” на д-р Красина Пеева Вълчева. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

 

По втора точка от дневния ред – Утвърждаване на бюджета на Медицински 

университет-Плевен за 2020 г. докладва г-н И. Поторлиев. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава бюджета на Медицински университет-Плевен за 2020 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност, 

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. д-р Г. 

Ставрева. 



6 

 

19. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Професор", ПН 7.1. „Медицина“  по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика 

на хирургическите болести“ за нуждите на „Клиника по онкологична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 

7.1. „Медицина“ по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ за нуждите на „Клиника по онкологична хирургия“ към УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявява конкурс за заемането ú. 

 

20. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Професор", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Урология“ към катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ за нуждите на „Клиника по урология“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 

7.1. „Медицина“ по специалност „Урология“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“ 

за нуждите на „Клиника по урология“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и 

обявява конкурс за заемането ú. 

 

21. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност "Главен 

асистент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“ и обявява конкурс за заемането ú. 

 

22. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Професор" по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ в 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

заемане на академична длъжност "Професор" по специалност „Анестезиология и 

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

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
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1. Чл. кор. проф. д-р Грогор Горчев, д.м.н. 

2.  Проф. д-р Владимир Данов, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Евелина Одисеева, д.м. 

2.  Проф. д-р Христо Бозов, д.м.н. 

3.  Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. 

4.  Проф. д-р Атанас Темелков, д.м.н. 

5. Чл. кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н. 

Резервен член: Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. 

 

5.Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по специалност „Нефрология“ за нуждите на катедра 

„Нефрология, хематология и гастроентерология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

заемане на академична длъжност " Доцент" по специалност „Нефрология“ за нуждите на 

катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. 

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

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. д-р Даниела Валентинова Монова, д.м.н., нач. Клиника по “Вътрешни болести”, МИ 

на МВР 

2.  Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, д.м.н., нач. Клиника по “Нефрология”, ВМА-София 

3.  Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, д.м.н., нач. “Белодробно отделение”, 

кат. “Пропедевтика на вътрешните болести”, МУ-София. Проф. д-р Атанас Темелков, д.м.н. 

4.  Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м., нач. Клиника по “Ангиология”, Аджибадем 

Сити Клиник, Болница Токуда 

5.  Проф. Д-р Илия Петров Лозев, д.м.н., Клиника по “Обща, коремна и съдова хирургия, 

МИ на МВР 

Резервен член: Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м., Кат. „Пропедевтика на хирургическите 

болести”, МУ-Варна 

 

6. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Фармакоикономика и фармацевтична 
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регулация“ в сектор „Социална фармация” за нуждите на катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация“ в сектор „Социална фармация” за нуждите на катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“: 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Виржиния Йорданова Цанкова, д.ф.н., МУ-София 

2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м., МУ-Варна 

3.  Доц. Станислав Радославов Георгиев, д.ф., МУ-Пловдив 

4.  Доц. Бисера Асенова Пиличева, д.ф., МУ-Пловдив 

Резервен член: Доц. Бойка Георгиева Цветкова, д.ф., МУ-София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Стефка Николова Титева, д.ф. 

Резервен член: Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф. 

 

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

Константин Димитров Господинов по специалност „Кардиология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на д-р Константин Димитров Господинов по специалност „Кардиология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Надя Станчева, д.м. 

2. Проф. д-р Начко Тоцев, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Миланова, д.м.н., НИСМП “Пирогов” 

2. Проф. д-р Жанета Георгиева, д.м., МУ-Варна 

3.  Проф. д-р Иван Груев, д.м., Зам. директор по медицинската дейност, НМТБ 

Резервен член: Доц. д-р Мария Токмакова, д.м., УМБАЛ “Св. Георги”, МУ-Пловдив 

 

8. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Анислав 

Венциславов Габърски по специалност „Обща хирургия“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на д-р Анислав Венциславов Габърски по специалност „Обща хирургия“: 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Сергей Илиев, д.м. 

2. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Николай Василев Белев, д.м., Зав. хирургично отделение към УМБАЛ 

“Еврохоспитал”, Пловдив 

2. Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, д.м., Нач. клиника по ендоскопска и обща хирургия, I 

МБАЛ-София 

3.  Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., II Клиника по хирургия, УМБАЛ 

„Александровска”, Согия 

Резервен член: Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, д.м.н., Гръдна хирургия, ВМА-София 

 

9. Утвърждаване на предложение за избор на Радослав Светославов Христов, библиотекар в 

Библиотеката на МУ – Плевен, за помощник-редактор на списание „Journal of Biomedical & 

Clinical Research“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава избора на Радослав Светославов Христов, библиотекар в 

Библиотеката на МУ – Плевен, за помощник-редактор на списание „Journal of Biomedical & 

Clinical Research“. 

 

10. Приемане на резултати от проведено атестиране на хабилитираните преподаватели от 

академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 2014-2018 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведено атестиране на хабилитираните 

преподаватели от академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 

2014-2018 г. 

11. Приемане на резултати от проведено атестиране на нехабилитираните преподаватели от 

академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 2016-2018 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведено атестиране на нехабилитираните 

преподаватели от академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 

2014-2018 г. 

 

12. Утвърждаване на докторантури за учебната 2020/2021 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава списъка с предложените докторантури за учебната 2020/2021 г. 
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13. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище към „Център за 

обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2020 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Графика за провеждане на Докторантско училище към „Център 

за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2020 г. 

 

14. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност през 2020 година. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Плана за развитие на научноизследователската дейност през 2020 

година. 

 

15. Приемане на Годишния издателски план на Издателския център при Медицински 

университет – Плевен за 2020 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Годишния издателски план на Издателския център при Медицински 

университет – Плевен за 2020 г. 

16. Утвърждаване на Процедура за финансиране на такса за участие в научен форум в 

страната или чужбина от Медицински университет – Плевен. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Процедурата за финансиране на такса за участие в научен 

форум в страната или чужбина от Медицински университет – Плевен (на разположение в 

отдел „Научноизследователска дейност). 

 

17. Предложение за разкриване на процедура за заемане на академична длъжност 

"Професор", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Кардиология“ към Научноизследователски 

институт при МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú – докл. проф. д-р М. Средкова. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива процедура за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 

7.1. „Медицина“ по специалност „Кардиология“ към Научноизследователски институт при 

МУ – Плевен и обявява конкурс за заемането ú. 

 

18. Утвърждаване на оценките на финансовите и научни отчети за 

Научноизследователските проекти, финансирани от Медицински университет – Плевен през 2018 

г. - докл. проф. д-р М. Средкова. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 
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АС реши: Утвърждава оценките на финансовите и научни отчети за 

Научноизследователските проекти, финансирани от Медицински университет – Плевен през 

2018 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление ”Учебна дейност” – докладва 

проф. М. Александрова. 

5. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2020/2021 г. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за броя на приеманите студенти за учебната 

2020/2021 г. 

 

6. Предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2020/2021 г., приемани от 

Министерски съвет. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за размера на таксите за обучение за учебната 

2020/2021 г., приемани от Министерски съвет. 

 
7. Предложение за намаляване на размера на таксите на определени категории студенти на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за новоприети студенти, държавна поръчка. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО,  се намалява размерът на 

таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва: 

- с 50 % таксата за кандидатстване за полусираци; 

- с 50 % семестриалната такса на втори член на едно семейство, обучаван в МУ – 

Плевен, до завършване на първия приет;  

- с 50 % годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (36.00 за 

специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности). 

 

8. Разглеждане на предложение за ранен прием. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за ранен прием на студенти за специалностите 

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“ и ОКОЗ при следните условия: 

-  минимална оценка за заемане на местата с ранен прием – Добър (4,00) от 

кандидатстудентски изпит или ДЗИ по биология (за завършилите предходни години); 

-  квоти за ранен прием – 20% от утвърдените за съответната специалност места; 
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- кандидатите могат да посочат само една от определените за ранен прием 

специалности. 

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н., Декан. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Главен асистент“ към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

асистент“ към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

 

2. Предложение за обявяването на конкурс за заемане на една вакантна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към 

сектор “Кардиология”, Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

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

“Кардиология”, Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

 

3. Предложение за обявяването на конкурс за заемане на две вакантни академични 

длъжности „Асистент“ за нуждите на обучението на студенти от специалност „Медицина“ към 

сектор “Ендокринология” към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

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

“Ендокринология” към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

 

4. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на една вакантна академична длъжност 

„Асистент“ към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. 

 

5. Предложение за разкриване на три щатни академични длъжности „Асистент“ по 

„Хирургически болести“ към катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за 

заемането им. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива три щатни академични длъжности „Асистент“ по „Хирургически 

болести“ към катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за заемането им. 
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6. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на две академични длъжности 

„Асистент“ към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на две академични длъжности „Асистент“ към 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“. 

 

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

„Асистент“ към катедра „Неврология и неврохирургия“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на две вакантни академични длъжности 

„Асистент“ към катедра „Неврология и неврохирургия“. 

 

8. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“ към катедра 

„Неврология и неврохирургия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

„Неврология и неврохирургия“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

 

 

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

1. Предложение за утвърждаване на преминаването на проф. Данка Петрова Обрешкова-

Панкова, дфн от академична длъжност „професор“ от Фармацевтичен факултет на МУ-София на 

академична длъжност „професор“ в сектор „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“ към 

катедра „Химия и биохимия“ във факултет „Фармация“ на МУ-Плевен без конкурс на основание 

чл.15, ал.3 от ЗРАС на Р България и чл. 78, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния състав 

на МУ-Плевен за целите на преподаването по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ на студенти 

от специалност „Фармация“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава преминаването на проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, 

дфн от академична длъжност „професор“ от Фармацевтичен факултет на МУ-София на 

академична длъжност „професор“ в сектор „Фармацевтична химия и фармацевтичен 

анализ“ към катедра „Химия и биохимия“ във факултет „Фармация“ на МУ-Плевен без 

конкурс на основание чл.15, ал.3 от ЗРАС на Р България и чл. 78, ал. 2 от Правилника за 

развитие на академичния състав на МУ-Плевен за целите на преподаването по 

дисциплината „Фармацевтичен анализ“ на студенти от специалност „Фармация“. 
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2. Разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор „Фармакология“ към 

катедра „Фармакология и токсикология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор 

„Фармакология“ към катедра „Фармакология и токсикология“ и обявява конкурс за 

заемането й. 

 

3. Разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор „Фармацевтична 

химия и фармацевтичен анализ“ към катедра „Химия и биохимия“  и обявяване на конкурс за 

заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „асистент“ в сектор 

„Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“ към катедра „Химия и биохимия“  и 

обявява конкурс за заемането й. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва проф. д-р Ц. Дойчинова. 

2. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната 

длъжност „асистент” по научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия 

и медицинска психология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и невалидни - няма. 

АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност 

„асистент” по научната специалност „Психиатрия“ за нуждите на катедра „Психиатрия и 

медицинска психология“. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „асистент” по научната 

специалност „Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на Клиника по 

урология към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една академичната длъжност „асистент” по научната специалност 

„Урология“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на Клиника по урология 

към УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен. 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 
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3. Предложение за разкриване на една академичната длъжност „главен асистент“ по 

научната специалност „Право“ към Медицински колеж, катедра „Социални и фармацевтични 

дейности“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една академичната длъжност „главен асистент“ по научната 

специалност „Право“ към Медицински колеж, катедра „Социални и фармацевтични 

дейности“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Утвърждаване на проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. за хоноруван преподавател 

през летния семестър на уч. 2019 – 2020 год. за нуждите на преподаването по „Микробиология“ в 

специалност „Медицински лаборант“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. за хоноруван 

преподавател през летния семестър на уч. 2019 – 2020 год. за нуждите на преподаването по 

„Микробиология“ в специалност „Медицински лаборант“. 

 

 

По пета точка от дневния ред – Разни: докл. проф. д-р Сл. Томов. 

2. Предложение за разкриване на eдна щатна академична длъжност „Асистент“ по 

„Хирургически болести“ към катедра „Хирургически болести“ и обявяване на конкурси за 

заемането й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива eдна щатна академична длъжност „Асистент“ по „Хирургически 

болести“ към катедра „Хирургически болести“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

 

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

 

03. 02. 2020 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


