
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 

28.11.2022 г. 
 

 

 

I. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2022 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

II. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на 

бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2022 г. 
 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

III. Предложение за приемане на идеен проект за изграждане на нова учебна зала и 

стартиране на конкурсната процедура през 2023 г.  
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

IV. Предложение за одобряване на продажната цена на поземлен имот с 

идентификатор 56722.659.78, находящ се в гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, в размер на 1 906 300 лв. 

(един милион деветстотин и шест хиляди и триста лева) и ДДС в размер на 381 

260 лв. (триста осемдесет и една хиляди двеста и шестдесет лева), купувач – 

държавата, представлявана от оправомощения ректор на Медицински 

университет – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

V. Предложение за актуализиране на плана на бюджета на МУ – Плевен за 2022 г. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

VI. Направление „Научноизследователска дейност“ 

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

специалност „Епидемиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Милена Димитрова 

Карчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 

паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

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

специалност „Инфекциозни болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Галя Иванова 

Ганчева-Бойчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен. 
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3. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, на доц. Макрета Тодорова Драганова, 

д.м., за нуждите на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 

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

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

специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Паулина Трифонова 

Владова, д.м., за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Живка Димитрова 

Стойкова, д.м., за нуждите на Научноизследователския институт при 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. 

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

д-р Добромир Дин Нгуен, по докторска програма „Обща хирургия“, ПН 7.1. 

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

8. Приемане на резултати от проведено атестиране на нехабилитираните преподаватели 

от академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 2019-2021 г. 

9. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на сборник 

задачи за кандидатстудентски изпит по химия, със заглавие „Сборник примерни 

задачи за кандидатстудентски изпит по химия“. 

10. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на научноизследователски 

проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на тези проекти за 2023 г.  

11. Предложение за актуализиране на сумата за финансиране, научната продукция и 

срока за разработване на вътреуниверситетските научноизследователски проекти. 

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

обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2023 г. 

 Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 
 

VII. Направление „Международна и проектна дейност“ 

1. Предложение за сключване на двустранно споразумение за сътрудничество и 

съвместна дейност с Al-Zaytoonah University of Jordan, Аман, Йордания. 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

 

VIII. Направление „Учебна дейност“ 

1. Предложение за допълнение към Правилника за организация на учебния процес на 

МУ – Плевен.  

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
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Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за разкриване на три щатни академични длъжности "Асистент", ПН 

7.1. „Медицина“, по специалност „Неврология“ към катедра „Неврология и 

неврохирургия“, за нуждите на Неврологична клиника на „УМБАЛ Д-р Г. Странски 

– Плевен“, и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

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

и гастроентерология“, за нуждите на Клиниката по хематология на „УМБАЛ Д-р Г. 

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

Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

 

Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ 

към сектор „Технология на лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на три академични длъжности 

"Асистент", ПН 7.3. „Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ към сектор „Технология на лекарствените форми“, катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“.  

Докл.: Доц. М. Йотова 

 

Медицински колеж 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ 

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

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

Докл.: Проф. д-р Н. Колев 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за разкриване на една неакадемична длъжност "Старши преподавател" 

по български език към сектор „Български език“ и обявяване на конкурс за   

заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една неакадемична длъжност "Старши преподавател" 

по латински език към сектор „Латински език“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

IX. Разни 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

фармакология към сектор „Фармакология“, катедра „Фармакология и токсикология“, 

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

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

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание на АС, проведено на 28 ноември 2022 година 

 

 
Присъстват:   30 членове на АС 

Отсъстват:   10 членове на АС 

Отсъстващи: доц. д-р Евгения Бързашка-Христова, д.м. - служебна командировка, 

доц. Надя Велева – болничен, доц. д-р Илия Вълков, д.м., доц. д-р Мариела                 

Камбурова, д.м., гл. ас. Полина Маринова-Кичикова, ас. д-р Иван Малкодански,                      

ас. д-р Борис Духленски, Мария Челебиева, Джулия Ботева, Илия Михайлов. 

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

Вълков, д.м., доц. д-р Надежда Хинкова, д.м. 

 

Списъчен състав на АС: 40 членове 

Кворум при:   26 членове на АС за целия състав 

     15 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 Зорница Горчева, д.м. и Цветислав Петров – членове. Приема се единодушно, без 

„Против“ и „Въздържали се“. 
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По първа точка от дневния ред - Отчет за касово изпълнение на бюджета на 

МУ – Плевен към 30.09.2022 г. - докладва И. Потурлиев, Финансов директор.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

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

към 30.09.2022 г. 

 

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

отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2022 г. – докладва  

доц. д-р З. Радионова. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

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

изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2022 г. 

 

По трета точка от дневния ред – Предложение за приемане на идеен проект за 

изграждане на нова учебна зала и стартиране на конкурсната процедура през 2023 г. – 

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

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за приемане на идеен проект за изграждане на 

нова учебна зала и стартиране на конкурсната процедура през 2023 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Предложение за одобряване на 

продажната цена на поземлен имот с идентификатор 56722.659.78, находящ се в гр. 

Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, в 

размер на 1 906 300 лв. (един милион деветстотин и шест хиляди и триста лева) и ДДС в 

размер на 381 260 лв. (триста осемдесет и една хиляди двеста и шестдесет лева), купувач - 

държавата, представлявана от оправомощения ректор на Медицински университет – 

Плевен - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Одобрява продажната цена на поземлен имот с идентификатор 

56722.659.78, находящ се в гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ по кадастралната 
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карта и кадастралните регистри, в размер на 1 906 300 лв. (един милион деветстотин 

и шест хиляди и триста лева) и ДДС в размер на 381 260 лв. (триста осемдесет и една 

хиляди двеста и шестдесет лева), купувач - държавата, представлявана от 

оправомощения ректор на Медицински университет – Плевен. 

 

По пета точка от дневния ред – Предложение за актуализиране на плана на 

бюджета на МУ – Плевен за 2022 г. – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: приема предложението за актуализиране на стойността на 

планираните средства по § 54-00 "Придобиване на земя" от 1 880 000 лв. на 2 287 560 

лв. Увеличението е за сметка на увеличените собствени приходи по § 24-00 "Приходи 

и доходи от собственост" към 31.10.2022 г. 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

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

 

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

специалност „Епидемиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Милена Димитрова 

Карчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 

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

Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Професор" 

по специалност „Епидемиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Милена 

Димитрова Карчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен. 

 

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

специалност „Инфекциозни болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Галя Иванова 

Ганчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, 

паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 
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Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Професор" 

по специалност „Инфекциозни болести“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Галя 

Иванова Ганчева, д.м., за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, 

епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен. 

 

3. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, ПН 

7.4. „Обществено здраве“, на доц. Макрета Тодорова Драганова, д.м., за нуждите на 

катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни 

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

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

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Професор" 

по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, на доц. Макрета Тодорова Драганова, 

д.м., за нуждите на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 

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

 

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

специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Паулина Трифонова Владова, 

д.м., за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, 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 „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Паулина Трифонова 

Владова, д.м., за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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5. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м., 

за нуждите на Научноизследователския институт при МУ – Плевен. 

Гласували 20. За – 20. Против и въздържали се – няма. 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Живка Димитрова 

Стойкова, д.м., за нуждите на Научноизследователския институт при 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. 

Гласували 30. За – 30. 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., Ръководител 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“, който става редовен вътрешен член при 

отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н., Втора клиника по хирургия, УМБАЛ 

„Св. Марина“ – Варна; катедра „Хиругически болести“, МУ – Варна   

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

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

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник – гр. София,  МУ – 

София     

4. Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м., Втора клиника по хирургия; УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна, катедра „Хиругически болести“,  МУ – 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 присъждане на ОНС "Доктор" на                     

д-р Добромир Дин Нгуен, по докторска програма „Обща хирургия“ ПН 7.1. „Медицина“, 

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

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

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

"Доктор" на д-р Добромир Дин Нгуен, по докторска програма „Обща хирургия“ ПН 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

хирургическите болести“, МУ – Плевен; Отделение по жлъчно-чернодробна и 

панкреатична хирургия, „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ – Плевен  

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

хирургическите болести“, МУ – Плевен; Клиника по Онкологична хирургия, 

„УМБАЛ Д-р Георги Странски“ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., катедра „Сестрински 

хирургични грижи“, МУ – Плевен; Отделение по пластично-възстановителна и естетична 

хирургия, „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ – Плевен, който става редовен вътрешен член 

при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, д.м., ВМА – София    

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

3. Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, д.м., Първа МБАЛ – София  
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Резервен външен член: Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., УМБАЛ 

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

титуляр. 

 

8. Приемане на резултати от проведено атестиране на нехабилитираните 

преподаватели от академичния състав на Медицински университет – Плевен за периода 

2019-2021 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема резултатите от проведено атестиране на нехабилитираните 

преподаватели от академичния състав на Медицински университет – Плевен за 

периода 2019-2021 г. 

 

9. Приемане на предложение за включване в Издателския план за 2022 г. на сборник 

задачи за кандидатстудентски изпит по химия, със заглавие „Сборник примерни задачи за 

кандидатстудентски изпит по химия“. 

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

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

на сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия, със заглавие „Сборник 

примерни задачи за кандидатстудентски изпит по химия“. 

 

10. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на научноизследователски 

проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на тези проекти за 2023 г.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Утвърждава критериите за избор и класиране на 

научноизследователски проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на тези 

проекти за 2023 г.  

 

11. Предложение за актуализиране на сумата за финансиране, научната продукция и 

срока за разработване на вътреуниверситетските научноизследователски проекти. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за актуализиране на сумата за финансиране, 

научната продукция и срока за разработване на вътреуниверситетските 

научноизследователски проекти, както следва: 
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1. Актуализиране на сумата за финансиране и научната продукция 

1.1. Колективите на проекти, финансирани със сума до 10 000 лв. да публикуват 

поне 1 статия в университетското списание Journal of Biomedical and Clinical 

Research или друго издание от националния списък с Реферирани и 

индексирани издания. 

1.2. Колективите на проекти, финансирани със сума от 10 000 до 14 000 лв. да 

публикуват поне 2 статии в издания от националния списък с Реферирани и 

индексирани издания. 

1.3. Колективите на проекти, финансирани със сума над 14 000 лв. да публикуват 

поне 2 статии в реферирани и индексирани издания, едната от които с IF и/или 

SJR. 

2. Съгласно чл. 17. от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност договорите следва да са със срок на изпълнение от 

една до две години.  

3. Сумата за изготвяне на рецензия на проектите се актуализира на 150 лв. 

 

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

обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2023 г. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Графика за провеждане на Докторантско училище към 

„Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ 

през 2023 г. 

 

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

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

1. Предложение за сключване на двустранно споразумение за сътрудничество и 

съвместна дейност с Al-Zaytoonah University of Jordan, Аман, Йордания. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Приема предложението за сключване на двустранно споразумение за 

сътрудничество и съвместна дейност с Al-Zaytoonah University of Jordan, Аман, 

Йордания. 

 

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

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

1. Предложение за допълнение към Правилника за организация на учебния процес на 

МУ – Плевен.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: По предложение на Ректора, допълнението към Правилника за 

организация на учебния процес на МУ – Плевен да се приеме на следващото 

заседание на Академичния съвет, след решения на Учебно-методичните съвети, 

Факултетните съвети и Колежанския съвет. 

 

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

1. Предложение за разкриване на три щатни академични длъжности "Асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Неврология“, към катедра „Неврология и 

неврохирургия“, за нуждите на Неврологична клиника на „УМБАЛ Д-р Георги Странски – 

Плевен“, и обявяването на конкурс за заемането им. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на три щатни академични 

длъжности "Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Неврология“, към 

катедра „Неврология и неврохирургия“, за нуждите на Неврологична клиника на 

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

 

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

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

гастроентерология“, за нуждите на Клиниката по хематология на „УМБАЛ Д-р Георги 

Странски – Плевен“, и обявяването на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Приема предложение за разкриване на една щатна академична 

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

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

по хематология на „УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен“, и обявяването на 

конкурс за заемането ѝ. 

 

 

Факултет „Фармация“ - докладва доц. М. Йотова, д.ф., Заместник-декан 

1. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ към 

сектор „Технология на лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и социална 

фармация“. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема предложението за разкриване на две академични длъжности 

"Асистент", ПН 7.3. „Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ към сектор „Технология на лекарствените форми“, катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на три академични длъжности 

"Асистент", ПН 7.3. „Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените форми и 

биофармация“ към сектор „Технология на лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични 

науки и социална фармация“.  

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма. 

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

академични длъжности "Асистент", ПН 7.3. „Фармация“, по специалност 

„Технология на лекарствените форми и биофармация“ към сектор „Технология на 

лекарствените форми“, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ към 
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сектор „Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и фармацевтични дейности“ на 

Медицински колеж, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Асистент", ПН 7.3. „Фармация“, по специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ към сектор „Помощник-фармацевт“, катедра „Социални и 

фармацевтични дейности“ на Медицински колеж, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение - докладва проф. М. 

Александрова, Директор 

1. Предложение за разкриване на една неакадемична длъжност "Старши 

преподавател" по български език към сектор „Български език“ и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една неакадемична длъжност 

"Старши преподавател" по български език към сектор „Български език“ и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

2. Предложение за разкриване на една неакадемична длъжност "Старши 

преподавател" по латински език към сектор „Латински език“ и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една неакадемична 

длъжност "Старши преподавател" по латински език към сектор „Латински език“ и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

д.м., Ректор 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

фармакология към сектор „Фармакология“, катедра „Фармакология и токсикология“, 

Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
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Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма 

АС реши: Приема предложението за разкриване на една академична длъжност 

"Асистент" по фармакология към сектор „Фармакология“, катедра „Фармакология и 

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

заемането ѝ. 

 

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

 

 

28.11.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 


