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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 

26.09.2022 г. 
 

 
 

I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 
развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност „Обща 
хирургия“ на д-р Мартин Петров Караманлиев, д.м. 

2. За присъждане на образователна и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Акушерство и гинекология“, на д-р Йоана Георгиева Иванова-

Йончева, д.м. 
3. За присъждане на образователна и научна степен "Доктор", докторска 

програма „Ендокринология и болести на обмяната“, на д-р Силвия Симеонова 
Ганева-Тодорова, д.м. 
 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2022 г. 
Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на 
бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2022 г. 
 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

IV. Направление „Научноизследователска дейност“ 

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

специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, ПН 7.1. „Медицина“, на                  
д-р Ралица Георгиева Маринова, д.м. за нуждите на Научноизследователския 

институт при МУ – Плевен. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 
"Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра 
„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на 
отделение „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“ – Плевен. 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на две 
академични длъжности "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение“, към катедра „Анестезиология и интензивно 
лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 
академична длъжност "Главен асистент", 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.  
5. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на                   

д-р Полина Дамянова Димитрова по докторска програма „Патологоанатомия и 
цитопатология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“.  

6. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2022/2023 г. и 
предложение за преобявяването им в Държавен вестник. 

7. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за развитие на академичния 
състав в МУ – Плевен. 

8. Предложение за издаване на ISBN на електронен сборник и ISBN за онлайн 
публикация на същия сборник от „Двадесета Юбилейна научна сесия за студенти и 
преподаватели“. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

 

V. Направление „Качество на обучението и акредитация“    

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за програмна 
акредитация на Професионално направление 3.4. „Социални дейности“ за ОКС 
„професионален бакалавър“ по Социални дейности от област на висше образование 
3. „Социални, стопански и правни науки“.  

2. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за програмна 
акредитация на докторска програма по „Токсикология“, от ПН 7.1 „Медицина“, 

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

3. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 
акредитация на докторска програма по „Хигиена (вкл. трудова, комунална, 
училищна, радиационна, хранене и др)“, от ПН 7.1 „Медицина“, област на висше 
образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  

4. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за програмна 
акредитация на докторска програма по „Обща медицина“, от ПН 7.1 „Медицина“, 

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

5. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка за програмна 
акредитация на докторска програма по „Съдебна медицина“, от ПН 7.1 „Медицина“, 

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

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 

 

VI. Направление „Учебна дейност“ 

1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията на учебния 

процес в МУ – Плевен.  

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

 

VII. Разни 

1. 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 2023/2024 година.  

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание на АС, проведено на 26 септември 2022 година 

 

 
Присъстват:   31 членове на АС 

Отсъстват:     9 членове на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Сергей Илиев, д.м. – отпуск, гл. ас. д-р Паулина              

Владова, д.м. – отпуск, доц. д-р Илия Вълков, д.м., доц. д-р Бисер Борисов, д.м.,                           

гл. ас. д-р Полина Маринова-Кичикова, д.м., гл. ас. д-р Георги Николов, д.м., Мария 

Челебиева, Джулия Ботева, Цветислав Петров. 

Участващи on line: доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м., ас. д-р Зорница Горчева,  

ас. д-р Борис Духленски. 

 

Списъчен състав на АС: 40 членове 

Кворум при:   25 членове на АС за целия състав 

     16 членове на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 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, д.м. – председател,                       

ас. д-р Александър Тодоров и Ина Николова – членове. Приема се единодушно, без 

„Против“ и „Въздържали се“. 
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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 - 

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

1. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност „Обща 
хирургия“ на д-р Мартин Петров Караманлиев, д.м. 

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

програма „Акушерство и гинекология“, на д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева, 

д.м. 

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

програма „Ендокринология и болести на обмяната“, на д-р Силвия Симеонова 
Ганева-Тодорова, д.м. 

 

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

МУ – Плевен към 30.06.2022 г. – докладва И. Потурлиев, Финансов директор  

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

АС реши: Приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен 

към 30.06.2022 г. 

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет относно 

отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2022 г. – докладва доц. 

д-р З. Радионова. 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2022 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

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

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

специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ралица 
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Георгиева Маринова, д.м. за нуждите на Научноизследователския институт при МУ – 

Плевен. 

Гласували 22. За – 22. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, ПН 7.1. „Медицина“, на                 

д-р Ралица Георгиева Маринова, д.м. за нуждите на Научноизследователския 
институт при МУ – Плевен. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

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

„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на отделение 

„Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 

Плевен. 

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

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемането на една 
академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща 

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

Плевен, за нуждите на отделение „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ 

към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

 

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

две академични длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Анестезиология 

и интензивно лечение“, към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет 

„Медицина“ 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 "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, към катедра „Анестезиология 

и интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
1. Проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м.н., катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“, МУ – Плевен; УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен 

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

хирургическите болести“, МУ – Плевен; УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен 

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

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

титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 
1. Чл.-кор. проф. д-р Николай Кирилов Петров, д.м.н., Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение към ВМА – София  

2. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.н., катедра „Рехабилитационна и морска 

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

3. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м., УСБАЛ по онкология – София 

4. Доц. д-р Георги Ангелов Павлов, д.м., Клиника по анестезиология и интензивно 

лечение към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

5. Доц. д-р Емил Илиев Кържин, д.м., Клиника по анестезиология и интензивно 

лечение“ към ВМА – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, д.м., Клиника по 

урология към УМБАЛ „Александровска“ – 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 "Главен асистент", 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 "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“ 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
1. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м., катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Таня Петкова Иванова, д.м., катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, МУ – Плевен 

3. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м., 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 Виктория Цветанова Дойчева, д.м., катедра „Епидемиология и 

хигиена“, МУ – София 

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

хигиена“, МУ – София 

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

„Военна медицина“, ВМА – София, който става редовен външен член при отсъствие на 

външен титуляр. 

 

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

Полина Дамянова Димитрова по докторска програма „Патологоанатомия и 

цитопатология“, 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 ОНС 
"Доктор" на д-р Полина Дамянова Димитрова по докторска програма 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Иван Недков Иванов, д.м., катедра „Патологоанатомия“, МУ – Плевен 
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2. Доц. д-р Ангел Данчев Йорданов, д.м., катедра „Акушерски грижи“, МУ – 

Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Страхил Асенов Страшилов, д.м., катедра 

„Сестрински хирургични грижи“, МУ – Плевен; УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен, 

който става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Деян Людмилов Дженков, д.м., катедра „Обща и клинична патология, 

съдебна медицина и деонтология“, МУ – Варна 

2. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, д.м., катедра „Обща и клинична патология, 

съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, Тракийски университет – 

Стара Загора 

3. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, д.б.н., Началник на Отделение по 

клинична патология, УМБАЛ „Софиямед“ 

Резервен външен член: Проф. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м., катедра „Обща 

и клинична патология“, МУ – Пловдив, който става редовен външен член при отсъствие на 

външен титуляр. 

 

6. Преразпределение на незаетите места в конкурса за докторанти 2022/2023 г. и 

предложение за преобявяването им в Държавен вестник. 

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

АС реши: Утвърждава преразпределение на незаетите места в конкурса за 
докторанти 2022/2023 г. и предложение за преобявяването им в Държавен вестник. 

 

7. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за развитие на 

академичния състав в МУ – Плевен. 

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

АС реши: Приема предложението за изменение и допълнение на Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ – Плевен. 
 

8. Предложение за издаване на ISBN на електронен сборник и ISBN за онлайн 

публикация на същия сборник от „Двадесета Юбилейна научна сесия за студенти и 

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

АС реши: Приема предложението за издаване на ISBN на електронен сборник и 
ISBN за онлайн публикация на същия сборник от „Двадесета Юбилейна научна сесия 
за студенти и преподаватели". 

 

По пета 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-самооценка, за програмна 

акредитация на Професионално направление 3.4. „Социални дейности“ за ОКС 

„професионален бакалавър“ по Социални дейности от област на висше образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки“.  

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 3.4. 

„Социални дейности“ за ОКС „професионален бакалавър“ по Социални дейности от 
област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“. 

Председател: доц. Искра Цанкова Петкова, д.п. 

Членове:  

1. Гл. ас. Вероника Спасова Спасова, д. сд. 

2. Ас. Калина Кънчева Кънчева 

3. Ас. Мариета Боянова Гуновска 

4. Виолета Атанасова Димитрова 

 

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

акредитация на докторска програма по „Токсикология“, от 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 комисия за изготвяне на доклад-

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма по „Токсикология“, 
от ПН 7.1 „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 
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Председател: доц. д-р Евгения Бързашка, д.м.  

Членове: 

1. Д-р Олимпиада Атмажова, д.м. 

2. Д-р Катерина Стефанова 

3. Ст. мед. сестра Мария Гиздовска 

 

3. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 

акредитация на докторска програма по „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна, хранене и др)“, от 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 комисия за изготвяне на доклад-

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма по „Хигиена (вкл. 
трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др)“, от ПН 7.1 „Медицина“, 

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

Председател: доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м. 

Членове: 
1. Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Виткова, д.м. 

2. Пр. Емилия Красимирова Банкова 

 

4. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 

акредитация на докторска програма по „Обща медицина“, от 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 комисия за изготвяне на доклад-

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма по „Обща медицина“, 
от ПН 7.1 „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Председател: доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м. 

Членове: 

1. Гл. ас. д-р Ваня Недкова-Миланова, д.м. 

2. Ас. д-р Елка Тумбева, д.м. 
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3. Д-р Любомира Гаджелова 

 

5. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 

акредитация на докторска програма по „Съдебна медицина“, от 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 комисия за изготвяне на доклад-

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма по „Съдебна 

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

Председател: д-р Цветелина Валентинова, д.м. 

Членове: 
1. Доц. д-р Сергей Деянов, д.м. 

2. Ас. д-р Янко Колев, д.м. 

3. Д-р Николай Симеонов 

 

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

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

1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията на 

учебния процес в МУ – Плевен.  

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

АС реши: Приема предложението за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията на учебния процес в МУ – Плевен. 

 

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

д.м., Ректор 

1. 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 2023/2024 година. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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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 2023/2024 година. 

 

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

 

 

 

26.09.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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