
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 
5800 Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ 1 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д  
на редовно присъствено заседание на Академичен съвет 

25.07.2022 г. 
 

 
 
 

I. Становище на Контролния съвет при МУ – Плевен относно проверка на 
законосъобразността на избора за попълване на състава на Факултетния 
съвет на Факултет „Фармация“ с представители от квотата на 
хабилитираните преподаватели, проведен на 22.06.2022 г. 
 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

II. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Хематология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ваня Славчева Попова, 
д.м. за нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 3.2. 
„Психология (социална и консултативна психология)“, по специалност 
„Психология“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и 
клинични науки“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен и обявяване на конкурс 
за заемането ѝ.  

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 
„Медицина“, по специалност „Хематология“ към катедра „Нефрология, 
хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за 
нуждите на Клиника по хематология на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Професор", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Ревматология“ към катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и 
ревматология“, Факултет „Медицина“ 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 „Обща 
хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет 
„Медицина“ на МУ – Плевен. 

6. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща 
хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен. 
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7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академичнa длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и 
ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

8. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академичнa длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, ендокринология и 
ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

9. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Неврохирургия“ към катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет 
„Медицина“ на МУ – Плевен.  

10. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

11. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

12. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на                        
д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова по докторска програма 
„Ендокринология и болести на обмяната“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше 
образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  

13. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане ОНС "Доктор" на                        
д-р Цветан Венелинов Соколов по докторска програма „Ортопедия и 
травматология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“. 

14. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на 
монография на гл. ас. д-р Антон Георгиев Петров, д.м. със заглавие 
„Тератогенни вируси проявление, разпространение и профилактика“. 

15. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на 
монография на гл. ас. д-р Георги Николов Николов, д.м. със заглавие 
„Съвременен поглед върху етиологията на ларингеалния карцином“. 

16. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на диск с 
резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с 
международно участие, 6-8 октомври 2022 г. 

17. Приемане на предложение за издаване на съответните ISBN номера на диск с 
резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с 
международно участие, 6-8 октомври 2022 г. 

18. Утвърждаване състав на комисия за разпределение на средствата по НП                        
„МУПД – 2“. 

19. Утвърждаване на правила, критерии и механизъм за разпределение на средствата 
от НП „МУПД – 2“. 

20. Утвърждаване на заявление за включване на Медицински университет – Плевен 
в списъка на изследователските висши училища. 
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21. Утвърждаване на актуализирани стратегически направления за развитие на 
научноизследователската дейност в Медицински университет – Плевен, приети 
на заседание на Научно-консултативен съвет (Протокол 3/08.04.2022 г.). 

    Докл.: Доц. Н. Велева 
 
 
 

III. Направление „Качество на обучението и акредитация“    
1. Утвърждаване на Учебен план на специалност от регулираните професии 

„Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен срок на обучение. 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност от 
регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област 
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, 
четиригодишен срок на обучение. 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка на Проект за разкриване на специалност от 
регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област 
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, 
четиригодишен срок на обучение. 
 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 
 
 

IV. Направление „Международна и проектна дейност“ 
1. Утвърждаване на съвместна Тематична програма и Квалификационна 

характеристика за докторска програма „Гериатрична медицина“, ПН 7.1. 
„Медицина“, по проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

2. Утвърждаване на съвместна Тематична програма и Квалификационна 
характеристика за докторска програма „Палиативна медицина“, ПН 7.1. 
„Медицина“, по проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

3. Утвърждаване на съвместна Магистърска програма и Учебен план по 
нерегулираната специалност „Медицинска микробиология и лабораторна 
имунология за медико-диагностични лаборатории“ за магистри по биология, по 
проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

 

V. Направление „Учебна дейност“ 
 

 Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.1 

„Медицина“, по специалност „Физиология на животните и човека“, за нуждите 
на сектор „Физиология“, катедра „Физиология и патофизиология“ и обявяване 
на конкурс за заемането им. 

Докл.: Доц. д-р Б. Борисов 
 

 Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

медицинска етика за нуждите на преподаването в катедра „Управление на 
здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“ и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
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 Медицински колеж 
1. Разкриване към Медицински колеж на специалност от нерегулираните професии 

„Дентален асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, 
редовна форма. 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност „Дентален 
асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна 
форма. 

3. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Дентален асистент“ от ПН 7.5 
„Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание на АС, проведено на 25 юли 2022 година 

 
 

Присъстват:   29 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Николай Колев, д.м. – отпуск, проф. д-р Савелина Поповска, 

д.м.н. - отпуск, проф. д-р Сергей Илиев, д.м. – отпуск, доц. д-р Галя Ставрева, д.м. - 

отпуск, гл. ас. д-р Паулина Владова, д.м. – в операционна зала, ас. д-р Иван Малкодански, 

д.м., Джулия Ботева, д-р Константина Каракадиева, Цветислав Петров, Мария Челебиева, 

Илия Михайлов.  

Участващи on line: доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м., доц. д-р Надежда 

Хинкова, д.м., доц. Христина Лебанова, д.ф., ас. д-р Зорница Горчева, гл. ас. д-р Бисерка 

Василева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   23 члена на АС за целия състав 

     14 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   15 гласа за целия състав 

     11 гласа за хабилитирания състав 

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

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

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ – Плевен: доц. д-р Пенчо Тончев – председател, ас. Александър 

Тодоров и Ина Николова - членове. Приема се единодушно, без „Против“ и „Въздържали 

се“. 
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По първа точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет при   

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

състава на Факултетния съвет на Факултет „Фармация“ с представители от квотата 

на хабилитираните преподаватели, проведен на 22.06.2022 г. - докладва                                  

доц. д-р З. Радионова. 

Гласували 29. За – 29. 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 Факултетния 

съвет на Факултет „Фармация“ с представители от квотата на хабилитираните 

преподаватели, проведен на 22.06.2022 г. 

 

По втора точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

дейност“ - докладва доц. Н. Велева, Научен секретар.  

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Хематология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ваня Славчева Попова, д.м. за 

нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се – няма. 

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

специалност „Хематология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ваня Славчева Попова, д.м. 

за нуждите на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 3.2. 

„Психология (социална и консултативна психология)“, по специалност „Психология“ към 

катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, Факултет 

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

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

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Професор", ПН 3.2. „Психология (социална и консултативна психология)“, по 

специалност „Психология“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, 
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предклинични и клинични науки“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Хематология“ към катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на Клиника по 

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

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

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хематология“ към катедра 

„Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен, за нуждите на Клиника по хематология на УМБАЛ „Света Марина“ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

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

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

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 29. За – 29. 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 „Ревматология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова д.м.н., МУ – Плевен  

2. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н., МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.,              

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

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, д.м., Тракийски университет, гр. Ст. Загора 

2. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, д.м., УМБАЛ „Каспела“ – гр. Пловдив 
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3. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, д.м., МУ – Пловдив 

4. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, д.м., МУ – София 

5. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, д.м., МУ – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, д.м., МУ – София, 

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 „Обща хирургия“ 

към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували 29. За – 29. 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 „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите 

болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен  

2. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен 

3. Доц. д-р Кирил Георгиев Киров, д.м., Научноизследователски институт, МУ – 

Плевен  

Резервен вътрешен член: Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен 

титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н., Клиника по чернодробно-жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. 

София 

2. Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, д.м., Клиника по гръдна хирургия, ВМА – 

София  
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3. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м., УМБАЛ „Александровска“ – София 

4. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков,  д.м.,  УМБАЛ „Александровска“ – София   

Резервен външен член: Проф. д-р Илия Петров Лозев, д.м.н., МИ-МВР, гр. София, 

който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ 

към катедра „Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 29. За – 29. 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 „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен 

2. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н, катедра „Хирургически болести“,        

МУ – Плевен  

3. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., катедра „Сестрински хирургични грижи“,  

МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен 

член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Росен Евгениев Маджов, д.м.н., катедра „Хирургически болести“, МУ – 

Варна; Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 

2. Проф. д-р Георги Тодор Байчев, д.м., Клиника по гръдна хирургия, ВМА – София  

3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н., Клиника по чернодробно-жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. 

София 
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4. Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м., катедра „Хирургически болести“, МУ – 

Варна, Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 

Резервен външен член: Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.н., катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ – Пловдив, 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 "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Кардиология“ към 

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

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

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

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

специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

Плевен  

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

Плевен  

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. – УМБАЛ „Георги 

Странски“ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен 

титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м., КПВБ към УМБАЛ           

„Александровска“ - гр. София  

2. Проф. д-р Емил Иванов Манов, д.м., КПВБ към УМБАЛ „Александровска“ - гр.  

София  

3. Проф. д-р Федя Петров Николов, д.м., УМБАЛ „Свети Георги“ - гр. Пловдив  

4. Проф. д-р Найденка Иванова Златарева-Гронкова, д.м., Аджибадем Сити Клиник 

УМБАЛ Токуда, гр. София  
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5. Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н., УМБАЛСМ Пирогов - гр. София  

Резервен външен член: Проф. д-р Димитър Христов Раев, д.м.н., УМБАЛ „Света 

Анна“ - гр. София, който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

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

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

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

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

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

специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

Плевен  

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

Плевен  

Резервен вътрешен член: : Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., УМБАЛ „Георги 

Странски“ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен 

титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м., КПВБ към УМБАЛ             

„Александровска“ - гр. София 

2. Проф. д-р Емил Иванов Манов, д.м., КПВБ към УМБАЛ „Александровска“ - гр. 

София  

3. Проф. д-р Федя Петров Николов, д.м., УМБАЛ „Свети Георги“ - гр. Пловдив 

4. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м., УМБАЛ „Света Анна“ - гр. София 

5. Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н., УМБАЛСМ Пирогов - гр. София 

Резервен външен член: Проф. д-р Димитър Христов Раев, д.м.н., УМБАЛ „Света 

Анна“ - гр. София, който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 
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9. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

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

към катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  

Гласували 29. За – 29. 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 „Неврохирургия“ към катедра „Неврология и неврохирургия“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м.,  Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски“ – Плевен   

2. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н., Научноизследователски инстут, МУ – 

Плевен   

3. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., Клиника по пластична хирургия, УМБАЛ   

„Д-р Г. Странски“ – Плевен  

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Росен Тодоров Русев, д.м., Клиника по 

неврология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен, който става редовен вътрешен член при 

отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н., Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Света 

Марина“ – Варна 

2. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м. София, Клиника по неврохирургия, 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – гр. София  

3. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м., Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение УМБАЛ „Света Марина“ – Варна 

4. Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, д.м., ВМА – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Тони Данков Аврамов, д.м., Клиника по 

неврохирургия, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, който става редовен външен член при 

отсъствие на външен титуляр. 
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10. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща 

хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ 

на МУ – Плевен. 

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

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

заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по 

специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите 

болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен 

2. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен 

3. Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен  

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Кирил Георгиев Киров, д.м., 

Научноизследователски институт, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при 

отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н., Клиника по чернодробно-жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. 

София 

2. Проф. д-р Георги Тодор Байчев, д.м., Клиника по гръдна хирургия, ВМА – 

София  

Резервен външен член: Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., УМБАЛ 

„Александровска“ – София, който става редовен външен член при отсъствие на външен 

титуляр. 

 

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

академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
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„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, 

по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и 

гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., МУ – Плевен 

3. Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м., МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м., МУ – Плевен., 

която става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ– Пловдив 

2. Доц. д-р Светлозар Николов Стойков, д.м., МУ – Варна 

Резервен външен член: Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м. МУ – Варна, който 

става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

Силвия Симеонова Ганева-Тодорова по докторска програма „Ендокринология и болести на 

обмяната“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  

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

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

"Доктор" на д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова по докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  

 
Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н., МУ – Плевен, Клиника 

по кардиология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен 
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2. Доц д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., МУ – Плевен, Клиника по нефрология, 

УМБАЛ“Д-р Г. Странски“ - Плевен 

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

Клиника по пулмология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен, който става редовен 

вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 
 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова (Фейзуллова), д.м.,  МУ – Пловдив – 

Клиника по ендокринология , УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив 

2. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, д.м.н., МУ – София, УМБАЛ 

„Александровска“ -  гр. София 

3. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, д.м., Отделение по ендокринология, Клиничен 

институт МВР – София  

Резервен външен член: Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, д.м., МУ – Варна, 

Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, която става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

13. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане ОНС "Доктор" на                   

д-р Цветан Венелинов Соколов по докторска програма „Ортопедия и травматология“, ПН 

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

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

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

"Доктор" на д-р Цветан Венелинов Соколов по докторска програма „Ортопедия и 

травматология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“. 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н.,  МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., МУ – Плевен, 

който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н., МУ – София 

2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н, МУ – Пловдив 

3. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м., МУ – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, д.м., МУ – София, 

който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

14. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на 

монография на гл. ас. д-р Антон Георгиев Петров, д.м. със заглавие Тератогенни вируси 

проявление, разпространение и профилактика“. 

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

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

монография на гл. ас. д-р Антон Георгиев Петров, д.м. със заглавие Тератогенни 

вируси проявление, разпространение и профилактика“. 

 

15. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на 

монография на гл. ас. д-р Георги Николов Николов, д.м. със заглавие „Съвременен поглед 

върху етиологията на ларингеалния карцином“. 

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

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

монография на гл. ас. д-р Георги Николов Николов, д.м. със заглавие „Съвременен 

поглед върху етиологията на ларингеалния карцином“. 

 

16. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на диск с 

резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с международно 

участие, 6-8 октомври 2022 г. 

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

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

диск с резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с 

международно участие, 6-8 октомври 2022 г. 
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17. Приемане на предложение за издаване на съответните ISBN номера на диск с 

резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с международно 

участие, 6-8 октомври 2022 г. 

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

АС реши: Приема предложение за издаване на съответните ISBN номера на диск 

с резюмета и сборник с доклади от XVIII Национален конгрес по хирургия с 

международно участие, 6-8 октомври 2022 г. 

 
18. Утвърждаване състав на комисия за разпределение на средствата по НП               

„МУПД – 2“. 

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

АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за разпределение на 

средствата по НП „МУПД – 2“: 

1. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. – Зам. ректор НИД; 

2. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. – Научен секретар; 

3. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, д.м. – Зам. декан ФМ 

4. Доц. Макрета Тодорова Драганова, д.м. – Зам. декан ФОЗ; 

5. Доц. Пенчо Тончев Тончев, д.м. – Зам. декан ФЗГ; 

6. Гл. ас. Христо Михайлов Дочев, д.п. – Ръководител направление „Секретариат 

европейски проекти и програми “; 

7. Д-р Атанас Начев Влайков, д.м. – Тракийски университет. 
 

Лице за контакти - Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, д.м. – Зам. декан ФМ. 

 
19. Утвърждаване на правила, критерии и механизъм за разпределение на средствата 

от НП „МУПД – 2“. 

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

АС реши: Утвърждава правила, критерии и механизъм за разпределение на 

средствата от НП „МУПД – 2“. 

 
20. Утвърждаване на заявление за включване на Медицински университет – Плевен 

в списъка на изследователските висши училища. 

Гласували 29. За – 29. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава заявление за включване на Медицински университет – 

Плевен в списъка на изследователските висши училища. 

 
21. Утвърждаване на актуализирани стратегически направления за развитие на 

научноизследователската дейност в Медицински университет – Плевен, приети на 

заседание на Научно-консултативен съвет (Протокол 3/08.04.2022 г.). 

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

АС реши: Утвърждава актуализирани стратегически направления за развитие 

на научноизследователската дейност в Медицински университет – Плевен, приети на 

заседание на Научно-консултативен съвет (Протокол 3/08.04.2022 г.), като се добавят 

геномика и фармакогеномика към съответните направления. 

 

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

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

1. Утвърждаване на Учебен план на специалност от регулираните професии 

„Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен срок на обучение. 

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

АС реши: Утвърждава Учебен план на специалност от регулираните професии 

„Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен срок на обучение. 

 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност от 

регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен срок на 

обучение. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика на специалност от 

регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен 

срок на обучение. 
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3. Утвърждаване на Доклад-самооценка на Проект за разкриване на специалност от 

регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, ОКС „бакалавър“, четиригодишен срок на 

обучение. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка на Проект за разкриване на 

специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“, ПН 7.4. „Обществено 

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

„бакалавър“, четиригодишен срок на обучение. 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление „Международна и 

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

1. Утвърждаване на съвместна Тематична програма и Квалификационна 

характеристика за докторска програма „Гериатрична медицина“, ПН 7.1. „Медицина“, по 

проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

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

АС реши: Утвърждава съвместна Тематична програма и Квалификационна 

характеристика за докторска програма „Гериатрична медицина“, ПН 7.1. 

„Медицина“, по проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

 

2. Утвърждаване на съвместна Тематична програма и Квалификационна 

характеристика за докторска програма „Палиативна медицина“, ПН 7.1. „Медицина“, по 

проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

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

АС реши: Утвърждава съвместна Тематична програма и Квалификационна 

характеристика за докторска програма „Палиативна медицина“, ПН 7.1. 

„Медицина“, по проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

ѝю 
3. Утвърждаване на съвместна Магистърска програма и Учебен план по 

нерегулираната специалност „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за 
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медико-диагностични лаборатории“ за магистри по биология, по проект „ОМНИА“ 

BG05M2OP001-2.016-0007. 

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

АС реши: Утвърждава съвместна Магистърска програма и Учебен план по 

нерегулираната специалност „Медицинска микробиология и лабораторна 

имунология за медико-диагностични лаборатории“ за магистри по биология, по 

проект „ОМНИА“ BG05M2OP001-2.016-0007. 

 

По пета точка от дневния ред – Направление „Учебна дейност“  

Факултет „Медицина“ - докладва: доц. д-р Б. Борисов, д.м., Зам. Декан  

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

„Медицина“, по специалност „Физиология на животните и човека“, за нуждите на сектор 

„Физиология“, катедра „Физиология и патофизиология“ и обявяване на конкурс за 

заемането им. 

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

АС реши: Приема предложението за разкриване на две академични длъжности 

"Асистент", ПН 7.1 „Медицина“, по специалност „Физиология на животните и 

човека“, за нуждите на сектор „Физиология“, катедра „Физиология и 

патофизиология“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва: доц. д-р М. Карчева, д.м., Декан 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

медицинска етика за нуждите на преподаването в катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Асистент" по медицинска етика за нуждите на преподаването в катедра 

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

и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
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Медицински колеж - докладва: доц. д-р Е. Бързашка, д.м. 
1. Разкриване към Медицински колеж на специалност от нерегулираните професии 

„Дентален асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна 

форма. 

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

АС реши: Разкрива към Медицински колеж специалност от нерегулираните 

професии „Дентален асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на 

обучение, редовна форма. 

 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика на специалност „Дентален 

асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика на специалност 

„Дентален асистент“ от ПН 7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, 

редовна форма. 

 

3. Утвърждаване на Учебен план на специалност „Дентален асистент“ от ПН 7.5 

„Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

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

АС реши: Утвърждава Учебен план на специалност „Дентален асистент“ от ПН 

7.5 „Здравни грижи“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

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

 
 
 
25.07.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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