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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 

24.10.2022 г. 

 
 

 

 

I. Направление „Научноизследователска дейност“ 

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

специалност „Неврохирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Младен Евтимов 

Овчаров, д.м. за нуждите на катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

специалност „Професионални болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ирена 

Йорданова Стоилова, д.м. за нуждите на катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 4.3. 

„Биологически науки“, по специалност „Биология“ към катедра „Анатомия, 

хистология, цитология и биология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.3. 

„Биологически науки“, по специалност „Физиология“ към катедра „Физиология и 

патофизиология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

6. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Съдебна медицина“ към сектор „Съдебна медицина“, 

катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено 

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

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на академична длъжност "Главен 

асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към 

сектор  „Пулмология“,  катедра  „Кардиология,  пулмология  и  ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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7. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.2. 

„Химически науки“, по специалност „Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, 

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

8. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Главен асистент", ПН 

4.3. „Биологически науки“, по специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и 

биохимия“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането им. 

9. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ към сектор „Помощник-фармацевт“, катедра 

„Социални и фармацевтични дейности“ на Медицински колеж, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

10. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Главен асистент“, ПН 1.2 

„Педагогика“, за нуждите на сектор „Спорт“ към катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

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

академична длъжност "Професор", ПН 3.2. „Психология“, по специалност 

„Психология“, към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и 

клинични науки“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

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

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

„Хематология“ към катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“,  

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

д-р Георги Стефанов Георгиев, по докторска програма „Урология“ ПН 7.1. 

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

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

д-р Николай Иванов Николов, по докторска програма „Урология“ ПН 7.1. 

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

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

д-р Йонка Иванова Корновска, по докторска програма „Акушерство и гинекология“ 

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

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

монография на гл. ас. д-р Армине Вардани Григорян, д.м., със заглавие „Значение на 

някои костни биомаркери в патогенезата на остеопорозата при естрогенен дефицит“. 

17. Одобрение на резултати и класиране на кандидатите по Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти-2“. 

18. Утвърждаване на списък с лица за изплащане на допълнителни материални стимули 

съгласно Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в 
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авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна 

информация“ за статии, публикувани и видими в базите данни Web of Science и 

Scopus за 2020 г.  

19. Утвърждаване на списък с лица за отличаване с награди за академично развитие, за 

периода октомври 2021 - октомври 2022 г., на Празника на МУ – Плевен. 

20. Утвърждаване на промени в редакционния офис на университетско списание JBCR. 

  Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

 

II. Направление „Качество на обучението и акредитация“    

1. Актуализиране състава на Университетската комисия по качество при МУ – Плевен.  
 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 

III. Направление „Учебна дейност“ 

1. Анализ на резултатите от кандидатстудентската кампания – 2022 г. 

2. Актуализиране на Правилника за прием на студенти за учебната 2023-2024 г.  

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на доц. д-р Боряна Крумова 

Русева-Кънчева, д.м., член на катедра „Физиология и патофизиология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, съгласно §11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 

3 години. 

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

„Медицина“, по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра 

„Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс 

за заемането им. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две вакантни академични 

длъжности "Асистент" към сектор „Анатомия, хистология и цитология“, катедра 

катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“. 

Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на проф. д-р Аделаида 

Лазарова Русева, д.м., Ръководител на катедра „Клинична лаборатория, клинична 

имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно 

§11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 

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

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

„Сестрински хирургични грижи“, за нуждите на Клиника по онкологична хирургия 

на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. 
Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
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Медицински колеж 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" към сектор 

„Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и фармацевтични дейности“ на 

Медицински колеж и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

2. Утвърждаване на актуализиран състав на Учебно-методичен съвет към Медицински 

колеж. 

Докл.: Проф. д-р Н. Колев 

 

IV. Разни 

1. Предложение за разкриване на три академични длъжности "Главен асистент",               

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Педиатрия“ към катедра „Детски болести“, 

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

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им.  

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание на АС, проведено на 24 октомври 2022 година 

 

 
Присъстват:   32 членове на АС 

Отсъстват:     8 членове на АС 

Отсъстващи: доц. д-р Диана Пендичева-Духленска, д.м. - служебна командировка,  

гл. ас. д-р Георги Николов, д.м. – отпуск, ас. д-р Иван Малкодански, ас. д-р Александър 

Тодоров, Мария Челебиева, Джулия Ботева, Цветислав Петров, Илия Михайлов. 

Участващи on line: проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н. 

 

Списъчен състав на АС: 40 членове 

Кворум при:   25 членове на АС за целия състав 

     17 членове на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

     13 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 Зорница Горчева и Ина Николова – членове. Приема се единодушно, без „Против“ и 

„Въздържали се“. 
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По първа 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 „Неврохирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Младен Евтимов Овчаров, д.м. 

за нуждите на катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се – няма. 

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

специалност „Неврохирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Младен Евтимов 

Овчаров, д.м. за нуждите на катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

 

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

специалност „Професионални болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ирена Йорданова 

Стоилова, д.м. за нуждите на катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на   

МУ – Плевен. 

Гласували 24. За – 24. Против и въздържали се – няма. 

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

специалност „Професионални болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ирена 

Йорданова Стоилова, д.м. за нуждите на катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 4.3. 

„Биологически науки“, по специалност „Биология“ към катедра „Анатомия, хистология, 

цитология и биология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Професор", ПН 4.3. „Биологически науки“, по специалност „Биология“ към катедра 
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„Анатомия, хистология, цитология и биология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

4.3. „Биологически науки“, по специалност „Физиология“ към катедра „Физиология и 

патофизиология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Главен асистент", ПН 4.3. „Биологически науки“, по специалност „Физиология“ 

към катедра „Физиология и патофизиология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

 

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на академична длъжност 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

 

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

7.1. „Медицина“, по специалност „Съдебна медицина“ към сектор „Съдебна медицина“, 

катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Съдебна медицина“ към 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемането на 

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

„Пневмология и фтизиатрия“ към сектор „Пулмология“, катедра „Кардиология, 

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

"Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към 

сектор  „Пулмология“, катедра  „Кардиология,  пулмология  и  ендокринология“,  Факултет

 „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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сектор „Съдебна медицина“, катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

 

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

4.2. „Химически науки“, по специалност „Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Главен асистент", ПН 4.2. „Химически науки“, по специалност „Химия“ към 

катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането ѝ. 

 

8. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Главен асистент", ПН 

4.3. „Биологически науки“, по специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, 

Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на две академични длъжности 

"Главен асистент", ПН 4.3. „Биологически науки“, по специалност „Биохимия“ към 

катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането им. 

 

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

7.1. „Медицина“, по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването 

и фармацията“ към сектор „Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и фармацевтични 

дейности“ на Медицински колеж, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ към сектор „Помощник-

фармацевт“, катедра „Социални и фармацевтични дейности“ на Медицински колеж, 

и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
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10. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Главен асистент“, ПН 

1.2 „Педагогика“, за нуждите на сектор „Спорт“ към катедра „Физикална медицина, 

рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

„Главен асистент“, ПН 1.2 „Педагогика“, за нуждите на сектор „Спорт“ към катедра 

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет 

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

 

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

академична длъжност "Професор", ПН 3.2. „Психология“, по специалност „Психология“, 

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

„Фармация“ на МУ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", ПН 3.2. „Психология“, по 

специалност „Психология“, към катедра „Медицинска физика, биофизика, 

предклинични и клинични науки“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова д.м., МУ – Плевен  

Резервен вътрешен член: Доц. Надя Руменова Велева, д.м., МУ – Плевен, която 

става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов, Висше военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров“ – Варна  

2. Проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров, Директор филиал Сливен, Медицински 

университет „П. Стоянов“ – Варна, УМБАЛ, „Св. Марина“ – Варна  

3. Проф. д.пс.н. Елена Атанасова Бораджиева, катедра „Психология“, Философски 

факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

4. Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева, Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, катедра „Психология“ 
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5. Проф. д-р Румяна Борисова Милкова, УНСС-София, Институт за следдипломна 

квалификация 

6. Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Резервен външен член: Доц. д-р Красимир Кръстев Иванов, Ръководител катедра 

„Психология“, Юридически факултет ВСУ „Черноризец Храбър“, който става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

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

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

Плевен. 

Гласували 32. За – 32. 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 „Хематология“ към катедра „Нефрология, хематология и 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., МУ – Плевен  

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м., МУ – 

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

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна  

2. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна  

3. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н., МБАЛ „Централ Хоспитал“ – Пловдив  

4. Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м., УМБАЛ"Св. Марина“ – Варна  

5. Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, д.м., СБАЛХЗ – София  

6. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, д.м., ВМА – София  

Резервен външен член: Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, д.м., НСБАЛХЗ – 

София, която става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 
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13. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на              

д-р Георги Стефанов Георгиев, по докторска програма „Урология“ ПН 7.1. „Медицина“, 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

"Доктор" на д-р Георги Стефанов Георгиев, по докторска програма „Урология“ ПН 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Владислав Росенов Дунев, д.м., МУ – Плевен 

2. Проф. д-р Николай Христов Колев, д.м., МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., МУ – Плевен, който 

става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н., УМБАЛ „Александровска“ – София 

2. Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м., УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна  

3. Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.н., УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна 

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

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

титуляр. 

 

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

д-р Николай Иванов Николов, по докторска програма „Урология“ ПН 7.1. „Медицина“, 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

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

"Доктор" на д-р Николай Иванов Николов, по докторска програма „Урология“ ПН 

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

 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова д.м.н., МУ – Плевен 

2. Проф. д-р Николай Христов Колев, д.м., МУ – Плевен  
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Резервен вътрешен член: Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., МУ – Плевен, който 

става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н., УМБАЛ „Александровска“ – София 

2. Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м., УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна 

3. Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.н., УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна 

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

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

титуляр. 

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

д-р Йонка Иванова Корновска, по докторска програма „Акушерство и гинекология“ ПН 

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

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

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

"Доктор" на д-р Йонка Иванова Корновска, по докторска програма „Акушерство и 

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

спорт“. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., катедра „Акушерство и гинекология“, МУ – 

Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Ангел Данчев Йорданов, д.м., катедра 

„Акушерски грижи“, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствието на 

вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., катедра „Акушерство и 

гинекология“, МУ – Пловдив; Началник на Родилно отделение, Клиника по 

акушерство и гинекология, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив  

2. Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н., Ръководител катедра „Акушерство и 

гинекология“, МУ – Варна; Управител СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД -

Варна 
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3. Доц. д-р Весела Иванова Карамишева, д.м., катедра „Акушерство и гинекология“, 

МУ – София, УАГБ „Майчин дом“ – София, II-ра Гинекологична кл-ка 

Резервен външен член: Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м., катедра 

„Акушерство и гинекология“, МУ – Варна; Началник отделение „Патология на 

бременността“, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна, който става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

монография на гл. ас. д-р Армине Вардани Григорян, д.м., със заглавие „Значение на някои 

костни биомаркери в патогенезата на остеопорозата при естрогенен дефицит“. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

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

монография на гл. ас. д-р Армине Вардани Григорян, д.м., със заглавие „Значение на 

някои костни биомаркери в патогенезата на остеопорозата при естрогенен дефицит“. 

 

17. Одобрение на резултати и класиране на кандидатите по Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти-2“. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Одобрява резултатите и класирането на кандидатите по Национална 

програма „Млади учени и постдокторанти-2“. 

 

18. Утвърждаване на списък с лица за изплащане на допълнителни материални 

стимули съгласно Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в 

авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ 

за статии, публикувани и видими в базите данни Web of Science и Scopus за 2020 г.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава списък с лица за изплащане на допълнителни 

материални стимули съгласно Национална програма „Стимулиране на 

публикационната активност в авторитетни международни научни списания и 

отворения достъп до научна информация“ за статии, публикувани и видими в базите 

данни Web of Science и Scopus за 2020 г. 
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19. Утвърждаване на списък с лица за отличаване с награди за академично развитие, 

за периода октомври 2021 - октомври 2022 г., на Празника на МУ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава списък с лица за отличаване с награди за академично 

развитие, за периода октомври 2021 - октомври 2022 г., на Празника на МУ – Плевен. 

 

20. Утвърждаване на промени в редакционния офис на университетско списание 

JBCR. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава промени в редакционния офис на университетско 

списание JBCR. 

 

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

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

1. Актуализиране състава на Университетската комисия по качество при МУ – 

Плевен.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Актуализира състава на Университетската комисия по качество при 

МУ – Плевен. Мястото на доц. Теодора Вълова се заема от гл. ас. Вероника Спасова. 

Мястото на д-р Стоян Божинов се заема от Ангел Димитров. 

 

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

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

1. Анализ на резултатите от кандидатстудентската кампания – 2022 г. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема анализа на резултатите от кандидатстудентската кампания – 

2022 г. 

2. Актуализиране на Правилника за прием на студенти за учебната 2023-2024 г.  

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема актуализиран Правилник за прием на студенти за учебната 

2023-2024 г. 
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Факултет „Медицина“ - докладва: проф. д-р С. Илиев, д.м., Декан  

1. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на доц. д-р Боряна 

Крумова Русева-Кънчева, д.м., член на катедра „Физиология и патофизиология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, съгласно §11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 

години. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за удължаване срока на трудовия договор на 

доц. д-р Боряна Крумова Русева-Кънчева, д.м., член на катедра „Физиология и 

патофизиология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, съгласно §11 от ПЗР на 

ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 

 

2. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент" към 

катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Клиника по 

анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен, и обявяване 

на конкурс за заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на две академични длъжности 

"Асистент" към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на 

Клиника по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на две вакантни академични 

длъжности "Асистент" към сектор „Анатомия, хистология и цитология“, катедра катедра 

„Анатомия, хистология, цитология и биология“. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемането на две 

вакантни академични длъжности "Асистент" към сектор „Анатомия, хистология и 

цитология“, катедра катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“. 

 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва: доц. д-р М. Карчева, д.м., Декан 

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 
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Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Правилник за устройството и дейността на 

факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

 

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

1. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на проф. д-р Аделаида 

Лазарова Русева, д.м., Ръководител на катедра „Клинична лаборатория, клинична 

имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно §11 от 

ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за удължаване срока на трудовия договор на 

проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м., Ръководител на катедра „Клинична 

лаборатория, клинична имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“ на 

МУ – Плевен, съгласно §11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 

 

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

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

„Сестрински хирургични грижи“, за нуждите на Клиника по онкологична хирургия на 

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемането на 

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

хирургия“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“, за нуждите на Клиника по 

онкологична хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. 

 

Медицински колеж - докладва: проф. д-р Н. Колев, д.м., Директор 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" към сектор 

„Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и фармацевтични дейности“ на Медицински 

колеж и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Асистент" към сектор „Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и 
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фармацевтични дейности“ на Медицински колеж и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

 

2. Утвърждаване на актуализиран състав на Учебно-методичен съвет към 

Медицински колеж. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Утвърждава актуализиран състав на Учебно-методичен съвет към 

Медицински колеж. 

 

Разни - докладва: проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

1. Предложение за разкриване на три академични длъжности „Главен асистент“, ПН 

7.1. „Медицина“, по специалност „Педиатрия“ към катедра „Детски болести“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен, за нуждите на Клиника по детски болести на УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс до заемането им. 

Гласували 32. За – 32. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на три академични длъжности 

„Главен асистент“, ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Педиатрия“ към катедра 

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

детски болести на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и обявяване на конкурс 

до заемането им. 

 

 

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

 

 

 

24.10.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 


