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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 редовно присъствено заседание на Академичен съвет 

27.06.2022 г. 
 

 
 
 
I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 
1. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 

програма „Епидемиология“, на ас. д-р Калина Димитрова Терзиева, д.м. 
 

 
II. Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен относно проверка на 

законосъобразността на изборите за Председател на Общото събрание на 
Факултет „Медицина“ и попълване на състава на Факултетния съвет на 
Факултет „Медицина“ с представители от квотата на хабилитираните 
преподаватели и от квотата на студентите и докторантите, проведени на 
19.05.2022 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

III. Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен относно проверка на 
законосъобразността на изборите за попълване на състава на Академичния 
съвет на МУ – Плевен с представители от квотата на хабилитираните 
преподаватели, квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на 
студентите и докторантите, проведени на Общото събрание на МУ – Плевен 
от 09.06.2022 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

IV. Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен относно проверка на 
законосъобразността на избора за попълване на състава на Колежанския 
съвет на Медицински колеж към МУ – Плевен, проведен на 16.06.2022 г. 

 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

V. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Епидемиология“ към катедра 
„Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, 
Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ.  

2. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
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„Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 
паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на            
МУ – Плевен. 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 
паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на         
МУ – Плевен. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Професор", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 
информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

5. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Кардиология“ към Научноизследователския институт при МУ – Плевен. 

6. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Владимир Младенов 
Григоров, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по 
специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 
ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  

7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по 
специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Управление на 
здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, Факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

8. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор"               
на д-р Зорница Веселинова Горчева по докторска програма 
„Гастроентерология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“.  

9. Утвърждаване на места за прием на докторанти, редовна и задочна форма на 
обучение, за учебната 2022/2023 година и обявяването им в Държавен вестник. 

10. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 
монография на д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м. със заглавие „Приложение 
на компютър-томографската ангиография за оценка на исхемичната болест на 
сърцето и коронарната атеросклероза“. 

11. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 
монография на гл. ас. д-р Йоана Младенова Тодорова, д.м. със заглавие 
„Сърдечно-съдов риск при млади хора: познатите и непознати рискови 
фактори“. 

12. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 
монография на доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. със заглавие „Platinum and 
non-platinum metal-based organic complexes with potential anticancer activity”. 

13. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 
научноизследователски проекти за 2022 г. и разпределението на средствата за 
одобрените проекти. 

14. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, 
определени за научноизследователски проекти с до 10%. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
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VI. Направление „Качество на обучението и акредитация“    
1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад за изпълнение на 

препоръките на Акредитационния съвет на НАОА при програмната акредитация 
на специалност от регулираните професии „Фармация“, от професионално 
направление 7.3. „Фармация“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

2. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за 
програмна акредитация на професионално направление 7.4. „Обществено 
здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 
 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 
 

VII. Направление „Международна и проектна дейност“ 
1. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество 

на МУ – Плевен с Order of Physicians of Naples (Italy) и Italian Federation of 
General Practitioners, Неапол, Италия. 

2. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество 
на МУ – Плевен с Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) и Ди Едж 
„Развойна Дейност и Комерсиализация на Технологии“ (РДКТ). 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

VIII. Направление „Учебна дейност“ 
1. Приемане на промени в Правилника за организацията на учебния процес в МУ – 

Плевен.  
Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

 
 Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. 
„Медицина“, към сектор „Анатомия, хистология и цитология“, катедра 
„Анатомия, хистология, цитология и биология“ и обявяване на конкурс за 
заемането им. 

Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

 Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

"Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“ към 
катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 
медицина“. 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
 

 Факултет „Здравни грижи“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Образна диагностика“ към катедра „Образна 
диагностика и лъчелечение“, за нуждите на отделение „Образна диагностика“ на 
УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 
„Медицина“, по специалност „Клинична лаборатория“ към сектор „Клинична 
лаборатория“, катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 
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алергология“, за нуждите на Клинична лаборатория на УМБАЛ „Света   
Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност „Медицинска сестра“, 
англоезиково обучение, ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с 
четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 
2022/2023 година. 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
 

IX.  Разни 

1. Предложение за разкриване на „Център за студентско подпомагане“ на пряко 
подчинение на Ректора на МУ – Плевен и разкриване на щатни длъжности за 
обезпечаване дейността на центъра. 

2. Утвърждаване на места, изисквания, график и такси за прием на чуждестранни 
граждани за обучение по специалност „Медицинска сестра“ на английски език за 
учебната 2022/2023 година. 

3. Предложение за определяне на такса за пребиваване в общежитие Медик 1 на 
МУ – Плевен на родители на студенти, граждани на Р. Украйна, обучаващи се в 
МУ – Плевен. 

4. Предложение за освобождаване от такса за наем на общежитие, такса 
електроенергия и такса ВиК на студенти, граждани на Р. Украйна, обучаващи 
се в МУ – Плевен, до началото на учебната 2022/2023 година. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание на АС, проведено на 27 юни 2022 година 

 

 
Присъстват:   31 члена на АС 

Отсъстват:    9 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Николай Колев, д.м. – отпуск, проф. д-р Катя Ковачева, д.м. – 

отпуск, доц. д-р Илия Вълков, д.м., ас. д-р Иван Малкодански, д.м., Джулия Ботева, Ина 

Николова, Цветислав Петров, Мария Челебиева, Илия Михайлов.  

Участващи on line: проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н., доц. д-р Павлина 

Йорданова-Лалева, д.м., ас. д-р Зорница Горчева, ас. д-р Борис Духленски. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

 

Проф. Димитров откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният 

дневен ред беше приет единодушно, без „Против“ и „Въздържали се“. 

 

По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен - 

дипломата връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

1. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска програма 

„Епидемиология“, на ас. д-р Калина Димитрова Терзиева, д.м. 
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По втора точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет при МУ – 

Плевен относно проверка на законосъобразността на изборите за Председател на Общото 

събрание на Факултет „Медицина“ и попълване на състава на Факултетния съвет на 

Факултет „Медицина“ с представители от квотата на хабилитираните преподаватели и от 

квотата на студентите и докторантите, проведени на 19.05.2022 г. - докладва доц. д-р З. 

Радионова. 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

проверка на законосъобразността на изборите за Председател на Общото събрание на 

Факултет „Медицина“ и попълване на състава на Факултетния съвет на Факултет 

„Медицина“ с представители от квотата на хабилитираните преподаватели и от 

квотата на студентите и докторантите, проведени на 19.05.2022 г.  

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при МУ – 

Плевен относно проверка на законосъобразността на изборите за попълване на състава на 

Академичния съвет на МУ – Плевен с представители от квотата на хабилитираните 

преподаватели, квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на студентите и 

докторантите, проведени на Общото събрание на МУ – Плевен от 09.06.2022 г. - докладва 

доц. д-р З. Радионова. 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

проверка на законосъобразността на изборите за попълване на състава на 

Академичния съвет на МУ – Плевен с представители от квотата на хабилитираните 

преподаватели, квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на 

студентите и докторантите, проведени на Общото събрание на МУ – Плевен от 

09.06.2022 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет при  

МУ – Плевен относно проверка на законосъобразността на избора за попълване на състава 

на Колежанския съвет на Медицински колеж към МУ – Плевен, проведен на 16.06.2022 г. - 

докладва доц. д-р З. Радионова. 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН    
Версия 2 
Изменение 0 

НК 
раздел 5  

ПРОТОКОЛ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4    Страница 3 от 17 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет при МУ – Плевен относно 

проверка на законосъобразността на избора за попълване на състава на Колежанския 

съвет на Медицински колеж към МУ – Плевен, проведен на 16.06.2022 г. 

 

По пета точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

дейност“ - докладва доц. д-р Г. Ставрева, Заместник-Ректор  

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 

7.1. „Медицина“, по специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Инфекциозни 

болести“ към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 

медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по 

специалност „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н., Ръководител сектор „Нефрология“,  

МУ – Плевен. 
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2. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н., Ръководител катедра 

„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен 

3. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м., Ръководител катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Декан на 

Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен 

4. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м., НИЦВЕХ-ВМА-София 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., Ръководител 

катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, Заместник-декан на Факултет 

„Медицина“ по Учебната дейност, евроинтеграция и международно сътрудничество МУ – 

Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, д.м.н, катедра „Инфекциозни болести, 

паразитология и тропическа медицина“, МУ – Пловдив 

2. Проф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, д.м., катедра 

„Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“, Медицински 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 

3. Проф. д-р Георги Тодоров Попов, д.м., Началник „Клиника по инфекциозни 

болести“, УМБАЛ „Софиямед“ – гр. София 

Резервен външен член: Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, д.м., катедра 

„Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“, МУ – Пловдив, която 

става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Епидемиология“ 

към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа 

медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по 

специалност „Епидемиология“ към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 
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паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Таня Петкова Иванова, д.м., Ръководител сектор „Епидемиология, 

паразитология и тропическа медицина“, МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Тонка Иванова Върлева, д.м., НИИ, МУ – Плевен, 

която става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, д.м., Ръководител катедра 

„Епидемиология и МБС“, МУ – Пловдив  

2. Проф. д-р Николай Тодоров Ватев, д.м., катедра „Епидемиология и МБС“, МУ –

Пловдив 

3. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м., Ръководител катедра 

„Епидемиология и хигиена“, МУ – София 

4. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, д.м., Ръководител катедра 

”Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни 

болести“, Тракийски университет – Стара Загора 

5. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, д.м., катедра „Епидемиология и 

хигиена, МУ – София  

6. Полк. доц. д-р Андрей Рангелов Галев, д.м.н., НПЦВЕХ, ВМА – София 

Резервен външен член: Полк. доц. д-р Иван Константинов Попиванов, д.м., ВМА –

София, който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Професор", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра 

„Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, 

Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 7.4. „Обществено 
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здраве“, по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 

информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н., МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. Евгения Димитрова, д.м., МУ – Плевен, която става 

редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н., МУ – Варна 

2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., МУ – София 

3. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м., МУ – София 

4. Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м., МУ– София 

5. Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м., МУ – Варна 

6. Доц. Катя Генова Егурузе, д., МУ – Варна 

Резервен външен член: Доц. Анна Петрова Георгиева, д.м., МУ – Варна, която става 

редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Кардиология“ към 

Научноизследователския институт при МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по 

специалност „Кардиология“ към Научноизследователския институт при МУ – 

Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н., Ръководител катедра 

„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен  

2. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н., Научноизследователски институт, МУ – 

Плевен 
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Резервен вътрешен член: Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м., катедра 

„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен, който става 

редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Иво Спасов Петров, д.м.н., Началник „Клиника по кардиология и 

ангиология“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. 

София. 

2. Проф. д-р Найденка Иванова Златарева-Гронкова, д.м., Началник „Отделение по 

кардиология“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. 

София 

3. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м., катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести“, МУ – София 

4. Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м., „Първа катедра по вътрешни 

болести“ МУ – Варна 

5. Доц. д-р Стефан Найденов Найденов, д.м., катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“, МУ –София 

Резервен външен член: Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м., Завеждащ „Звено по 

функционална диагностика“, Кардиологична клиника, Национална многопрофилна 

транспортна болница "Цар Борис III", София, който става редовен външен член при 

отсъствие на външен титуляр. 

 

6. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Владимир Младенов  

Григоров, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по специалност 

„Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  

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

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури на доц. д-р Владимир 

Младенов Григоров, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по 

специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов д.м., Ръководител катедра „Нефрология, 

хематология и гастроентерология“, МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м., Научноизследователски институт,          

МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: доц. д-р Катя Николова Тодорова д.м., катедра 

„Кардиология, пулмология, ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен, която става 

редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Емил Иванов Манов, д.м.,  катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“, Медицински факултет, МУ – София 

2. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м. катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“, Медицински факултет, МУ – София 

3. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, д.м., ВМА – София 

4. Проф. д-р Иво Спасов Петров д.м.н., Медицински факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“; Началник „Клиника по кардиология и 

ангиология“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. 

София. 

5. Доц. д-р Антония Руменова Кишева, д.м., „Първа катедра по вътрешни болести“, 

факултет „Медицина“, МУ – Варна; Втора клиника по кардиология към УМБАЛ 

„Св. Марина“ - Варна 

Резервен външен член: Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н., Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, който става редовен външен член при 

отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност 

„Управление на здравните грижи“ към катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на 

конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“, по специалност „Управление на здравните грижи“ към 

катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни 

технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н., катедра 

„Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни 

технологии“, МУ – Плевен 

2. Доц. Макрета Драганова, д.м., катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии“, МУ – Плевен 

 

Резервен вътрешен член: Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м., катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при 

отсъствието на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Галина Янкова Терзиева, д., Факултет „Обществено здраве и здравни 

грижи“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

2. Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м., „Проф. д-р Параскев Стоянов“, факултет 

„Обществено здравеопазване“, МУ – Варна 

3. Доц. Валя Иванова Димитрова, д., „Проф. д-р Параскев Стоянов“, факултет 

„Обществено здравеопазване“, МУ – Варна 

Резервен външен член: Доц. Теодора Николаева Евтимова, д., „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна, която става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

Зорница Веселинова Горчева по докторска програма „Гастроентерология“, ПН 7.1. 

„Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  

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

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

"Доктор" на д-р Зорница Веселинова Горчева по докторска програма 
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„Гастроентерология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“: 

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. 

2. Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. 

 
Резервен вътрешен член: Доц. д-р Иван Атанасов Лалев, д.м., който става редовен 

вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н. 

2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м. 

3. Доц. д-р Петко Иванов Карагьозов, д.м. 

Резервен външен член: Проф. д-р Димитър Василев Таков, д.м.н., който става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

9. Утвърждаване на места за прием на докторанти, редовна и задочна форма на 

обучение, за учебната 2022/2023 година и обявяването им в Държавен вестник. 

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

АС реши: Утвърждава следните места за прием на докторанти, редовна и 

задочна форма на обучение, за учебната 2022/2023 година: редовна форма – 7; 

задочна форма – 1. 

 

10. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м. със заглавие „Приложение на 

компютър-томографската ангиография за оценка на исхемичната болест на сърцето и 

коронарната атеросклероза“. 

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

АС реши: Приема предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м. със заглавие „Приложение на 
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компютър-томографската ангиография за оценка на исхемичната болест на сърцето 

и коронарната атеросклероза“. 

 

11. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на гл. ас. д-р Йоана Младенова Тодорова, д.м. със заглавие „Сърдечно-съдов 

риск при млади хора: познатите и непознати рискови фактори“. 

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

АС реши: Приема предложението за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на гл. ас. д-р Йоана Младенова Тодорова, д.м. със заглавие „Сърдечно-

съдов риск при млади хора: познатите и непознати рискови фактори“. 

 

12. Приемане на предложение за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. със заглавие „Platinum and non-platinum 

metal-based organic complexes with potential anticancer activity”. 

Гласували 31. За – 29. Против– няма.Въздържали се – 2. 

АС реши: Приема предложението за включване в Издателски план за 2022 г. на 

монография на доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. със заглавие „Platinum and non-

platinum metal-based organic complexes with potential anticancer activity”. 

 

13. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2022 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

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

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2022 г. и разпределението на средствата за 

одобрените проекти. 

 

14. Приемане на решение относно възможността за надхвърляне на средствата, 

определени за научноизследователски проекти с до 10%. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Приема решение относно възможността за надхвърляне на 

средствата, определени за научноизследователски проекти с до 10%. 

 
 

По шеста точка от дневния ред – Направление „Качество на обучението и 

акредитация“– докладва доц. д-р Цв. Валентинова, Заместник-Ректор 

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад за изпълнение на 

препоръките на Акредитационния съвет на НАОА при програмната акредитация на 

специалност от регулираните професии „Фармация“, от професионално направление 7.3. 

„Фармация“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за изготвяне на доклад за 

изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА при програмната 

акредитация на специалност от регулираните професии „Фармация“, от 

професионално направление 7.3. „Фармация“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“. 

1. Проф. Тони Веков, д.м.н. – председател; 

2. Доц. Мая Йотова, д.ф. – член; 

3. Доц. д-р Павлина Йорданова, д.м. – член; 

4. Доц. Надя Велева, д.м. – член. 

 

2. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за програмна 

акредитация на професионално направление 7.4. „Обществено здраве“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за изготвяне на доклад-

самооценка за програмна акредитация на професионално направление 7.4. 

„Обществено здраве“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“: 

1. Доц. Макрета Драганова, д.м. – Председател; 

2. Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м. – член; 

3. Доц. Искра Петкова, д.п.- член; 
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4. Доц. Ростислав Костов, д.м. – член; 

5. Доц. д-р Ваня Бирданова, д.м. – член; 

6. Доц. д-р Стела Георгиева, д.м. – член; 

7. Гл. ас. д-р Кирил Статев, д.т. – член; 

8. Надя Гачевска – член; 

9. Ралица Колева – член; 

10. Десислава Миланова – член; 

11. Емилия Лескова – член. 

 

По седма точка от дневния ред – Направление „Международна и проектна 

дейност“ – докладва доц. д-р Д. Пендичева, Заместник-Ректор 

1. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество на 

МУ – Плевен с Order of Physicians of Naples (Italy) и Italian Federation of General 

Practitioners, Неапол, Италия. 

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

АС реши: Утвърждава предложението за сключване на Меморандум за 

сътрудничество на МУ – Плевен с Order of Physicians of Naples (Italy) и Italian 

Federation of General Practitioners, Неапол, Италия. 

 

2. Утвърждаване на предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество на 

МУ – Плевен с Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) и Ди Едж „Развойна Дейност и 

Комерсиализация на Технологии“ (РДКТ). 

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

АС реши: Утвърждава предложение за сключване на Меморандум за 

сътрудничество на МУ – Плевен с Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) и Ди 

Едж „Развойна Дейност и Комерсиализация на Технологии“ (РДКТ). 

 

По осма точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност“– докладва 

доц. д-р С. Вълкова, д.м., Заместник-Ректор 

1. Приемане на промени в Правилника за организацията на учебния процес в МУ – 

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

АС реши: Приема промените в Правилника за организацията на учебния 

процес в МУ – Плевен. 

 

Факултет „Медицина“ - докладва: проф. д-р С. Илиев, д.м., Декан  

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, към сектор „Анатомия, хистология и цитология“, катедра „Анатомия, 

хистология, цитология и биология“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, към сектор „Анатомия, хистология и цитология“, катедра „Анатомия, 

хистология, цитология и биология“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва: доц. д-р М. Карчева, д.м., Декан 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност 

"Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“ към катедра 

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

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

АС реши: Обявява конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент", ПН 

7.1. „Медицина“, по специалност „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни 

болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. 

 

Факултет „Здравни грижи“ - докладва: доц. д-р Н. Хинкова, д.м., Декан 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Образна диагностика“ към катедра „Образна диагностика и 

лъчелечение“, за нуждите на отделение „Образна диагностика“ на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Образна диагностика“ към катедра „Образна 
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диагностика и лъчелечение“, за нуждите на отделение „Образна диагностика“ на 

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Клинична лаборатория“ към сектор „Клинична 

лаборатория“, катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, за 

нуждите на Клинична лаборатория на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Клинична лаборатория“ към сектор „Клинична 

лаборатория“, катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 

алергология“, за нуждите на Клинична лаборатория на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност „Медицинска сестра“, англоезиково 

обучение, ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с четиригодишен курс на обучение, 

редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 година. 

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

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план за специалност „Медицинска 

сестра“, англоезиково обучение, ПН 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „Бакалавър“ с 

четиригодишен курс на обучение, редовна форма, в сила от академичната 2022/2023 

година. 

 

По девета точка от дневния ред – Разни – докладва проф. д-р Д. Димитров, 

д.м., Ректор 

1. Предложение за разкриване на „Център за студентско подпомагане“ на пряко 

подчинение на Ректора на МУ – Плевен и разкриване на щатни длъжности за обезпечаване 

дейността на центъра. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Разкрива „Център за студентско подпомагане“ на пряко подчинение 

на Ректора на МУ – Плевен и разкриване на щатни длъжности за обезпечаване 

дейността на центъра. 

 

2. Утвърждаване на места, изисквания, график и такси за прием на чуждестранни 

граждани за обучение по специалност „Медицинска сестра“ на английски език за учебната 

2022/2023 година. 

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

АС реши: Утвърждава места, изисквания, график и такси за прием на 

чуждестранни граждани за обучение по специалност „Медицинска сестра“ на 

английски език за учебната 2022/2023 година, както следва: 

1. За обучение по специалност „Медицинска сестра“ на английски език да бъдат 

приети 20 чуждестранни граждани. 

2. Изискванията за прием на чуждестранни граждани: 

2.1. Кандидатите следва да представят документ за завършено средно образование, 

от който е видно, че оценката по биология е не по-ниска от 62 на сто от 

максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е 

придобито средното образование. 

2.2. Кандидатите трябва да положат кандидатстудентски изпит по биология. 

3. График за: 

3.1. Прием на документи – от 01.07.2022 г. до 10.09.2022 г. вкл. чрез онлайн 

системата в сайта на МУ – Плевен; 

3.2. Провеждане на кандидатстудентския изпит по биология – онлайн, в края на м. 

септември 2022 г. 

В случай, че има незаети места, допълнителен кандидатстудентски изпит следва да се 

организира в края на м. януари 2023 г. след решение на РС. 

4. Балообразуване, класиране, записване: 

4.1. Балът за класиране се образува като сбор от оценката по биология от 

дипломата за средно образование и удвоената оценка от кандидатстудентски 

изпит по биология, приравнен към българската оценъчна скала. Максималният 

бал е 18, а минималният бал за участие в класирането е 9; 
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4.2. Класиране – не по-късно от 10 дни след провеждане на кандидатстудентския 

изпит; 

4.3. Записване на студенти – след заплащане на семестриалната такса и не по-

късно от началото на учебната година. 

5. Кандидатстудентски такси: 

- Регистрационна такса – 30 евро; 

- Такса за участие в изпит по биология – 100 евро. 

 

3. Предложение за определяне на такса за пребиваване в общежитие Медик 1 на             

МУ – Плевен на родители на студенти, граждани на Р. Украйна, обучаващи се в МУ – 

Плевен. 

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

АС реши: Определя такса от 120 лв. за пребиваване в общежитие Медик 1 на 

МУ – Плевен на родители на студенти, граждани на Р. Украйна, обучаващи се в МУ – 

Плевен. 

 

4. Предложение за освобождаване от такса за наем на общежитие, такса 

електроенергия и такса ВиК на студенти, граждани на Р. Украйна, обучаващи се в МУ – 

Плевен, до началото на учебната 2022/2023 година. 

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

АС реши: Приема предложението за освобождаване от такса за наем на 

общежитие, такса електроенергия и такса ВиК на студенти, граждани на Р. Украйна, 

обучаващи се в МУ – Плевен, до началото на учебната 2022/2023 година. 

 

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

 
 
 
27.06.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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