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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 

19.12.2022 г. 
 

 

 

I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност 

„Епидемиология“ на проф. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност „Инфекциозни 

болести“ на проф. д-р Галя Иванова Ганчева-Бойчева, д.м. 

3. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на проф. Макрета 

Тодорова Драганова, д.м. 

4. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Обща хирургия“ 

на доц. д-р Паулина Трифонова Владова, д.м. 

5. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Кардиология“ на 

доц. д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м. 

6. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 

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

 

II. Официално връчване на сертификати на преподаватели за отлични постижения 

в научноизследователската дейност за атестационния период 2019-2021 г. 

 

III. Официално връчване на сертификати на отличените преподаватели в конкурс 

„Най-изявен преподавател – 2022 година“. 

 

IV. Предложение за приемане на решение за възлагане на Ректора на МУ – Плевен 

да сключи с Община Пордим договор за безвъзмездно стопанисване и 

управление на недвижим имот – публична общинска собственост. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

V. Предложение за членство на МУ – Плевен в сдружение с нестопанска цел 

„Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“, 

ЕИК 205413282. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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VI. Предложение за отмяна на Правилника за административно-стопанската 

дейност на МУ – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

 

VII. Направление „Научноизследователска дейност“ 

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

специалност „Ревматология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Николай Георгиев 

Николов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Константин 

Димитров Господинов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и 

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

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Йоана Младенова 

Тодорова, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и 

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

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на два конкурса за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.3. „Биологически науки“ по 

специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ 

на МУ – Плевен. 

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

академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.2. „Химически науки“ по 

специалност „Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ на 

МУ – Плевен. 

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

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

„Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

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

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

академична длъжност „Главен асистент“, ПН 1.2. „Педагогика“, към сектор 

„Физическо възпитание и спорт“, катедра „Физикална медицина, рехабилитация, 

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

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

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 при МУ – Плевен. 

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

д-р Ирина Ангелова Декова, по докторска програма „Обща хирургия“ ПН 7.1. 

„Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“.  
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10. Актуализиране на „Процедура за организацията, провеждането и отчитането на 

конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти в Медицински 

университет – Плевен“. 

11. Предложение за абонамент на Библиотеката при МУ – Плевен за валутни списания и 

медицински бази данни за 2023 г. 

  Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

 

VIII. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално направление 7.1. 

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

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на 

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“, от професионално направление 7.1. 

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

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално направление 

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 „Вътрешни болести“ от професионално 

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

спорт“.  

5. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Съдебна 

медицина и деонтология“ от професионално направление 7.1. „Медицина“, област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

6. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Съдебна медицина и деонтология“ от професионално направление 7.1. 

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

 Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

IX. Направление „Международна и проектна дейност“ 

1. Предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество с държавен 

Йордански университет, гр. Аман, Йордания (University of Jordan, UJ, Amman, 

Jordan). 

2. Предложение за партньорство в Консорциум за участие в Трета покана за 

представяне на проектни предложения по Инициативата на Европейския институт за 

иновации и технологии (EIT) – HEI: Изграждане на иновации и предприемачество 

във висшето образование, от Европейски университет в Тирана, Албания. 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
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X. Направление „Учебна дейност“ 

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

МУ – Плевен.  

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 

 

Медицински колеж 

1. Утвърждаване на актуализирана Квалификационна характеристика за специалност 

„Социални дейности“, ПН 3.4. „Социални дейности“, област на висше образование 

„Социални, стопански и правни науки“, ОКС „професионален бакалавър“, 

тригодишен срок на обучение. 

Докл.: Проф. д-р Н. Колев 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН    

Версия 2 

Изменение 0 

НК 

раздел 5  

ПРОТОКОЛ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 
   Страница 1 от 13 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание на АС, проведено на 19 декември 2022 година 

 

 
Присъстват:   31 членове на АС 

Отсъстват:     9 членове на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н. - отпуск, доц. д-р Илия               

Вълков, д.м., доц. Надя Велева, ас. д-р Иван Малкодански, д.м., ас. д-р Борис Духленски, 

д-р Константина Каракадиева – отпуск, Мария Челебиева, Джулия Ботева, Илия 

Михайлов. 

Участващи on line: доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м., гл. ас. д-р Георги 

Николов, д.м. 

 

Списъчен състав на АС: 40 членове 

Кворум при:   25 членове на АС за целия състав 

     17 членове на АС хабилитирания състав 

Избор при:   16 гласа за целия състав 

     12 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 Ина Николова – членове. Приема се единодушно, без 

„Против“ и „Въздържали се“. 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН    

Версия 2 

Изменение 0 

НК 

раздел 5  

ПРОТОКОЛ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 
   Страница 2 от 13 

 

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 "Професор" по специалност 

„Епидемиология“ на проф. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност „Инфекциозни 

болести“ на проф. д-р Галя Иванова Ганчева-Бойчева, д.м. 

3. За заемане на академичната длъжност "Професор" по специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на проф. Макрета 

Тодорова Драганова, д.м. 

4. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Обща хирургия“ 

на доц. д-р Паулина Трифонова Владова, д.м. 

5. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Кардиология“ на  

доц. д-р Живка Димитрова Стойкова, д.м. 

 

По втора точка от дневния ред - Официално връчване на сертификати на 

преподаватели за отлични постижения в научноизследователската дейност за 

атестационния период 2019-2021 г. - сертификатите връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., 

Ректор 

 

По трета точка от дневния ред – Официално връчване на сертификати на 

отличените преподаватели в конкурс „Най-изявен преподавател – 2022 година“ - 

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

 

По четвърта точка от дневния ред – Предложение за приемане на решение за 

възлагане на Ректора на МУ – Плевен да сключи с Община Пордим договор за 

безвъзмездно стопанисване и управление на недвижим имот – публична общинска 

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

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Приема решение за възлагане на Ректора на МУ – Плевен да сключи 

с Община Пордим договор за безвъзмездно стопанисване и управление за срок от 10 

години, съгласно Решение №527 от 29.11.2022 г. на Общинския съвет на град Пордим, 

обл. Плевен, относно недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващ 

УПИ II-40, кв. 85 по плана на гр. Пордим, с площ 10 000 кв.м., заедно с построените в 

него сгради. 

 

По пета точка от дневния ред - Предложение за членство на МУ – Плевен в 

сдружение с нестопанска цел „Български клъстер за дигитални решения и иновации в 

здравеопазването“, ЕИК 205413282 – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

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

На основание чл. 30, ал. 1, т. 17 ЗВО, Академичният съвет на МУ – Плевен 

реши: Медицински университет – Плевен да стане пълноправен член на „Български 

клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“ – сдружение с 

нестопанска цел, ЕИК 205413282, като приема устава на сдружението и се ангажира 

да заплаща редовно годишния членски внос, определен по реда на чл. 24 от Устава. 

 

По шеста точка от дневния ред – Предложение за отмяна на Правилника за 

административно-стопанската дейност на МУ – Плевен  - докладва проф. д-р Д.  

Димитров, д.м., Ректор 

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

АС реши: отменя Правилника за административно-стопанската дейност на          

МУ – Плевен. 

 

По седма 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 „Ревматология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Николай Георгиев  

Николов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 22. За – 22. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Професор" 

по специалност „Ревматология“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Николай Георгиев 

Николов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Константин Димитров 

Господинов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

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 „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Константин 

Димитров Господинов, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и 

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

 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Йоана Младенова 

Тодорова, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

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

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“, на гл. ас. д-р Йоана Младенова 

Тодорова, д.м., за нуждите на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на два конкурса за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.3. „Биологически науки“ по специалност 

„Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

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

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

конкурса за заемане на академична длъжност "Главен асистент", ПН 4.3. 

„Биологически науки“ по специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и 

биохимия“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Катя Стефанова Ковачева, д.м., Ръководител катедра „Медицинска 

генетика“, МУ – Плевен  

2. Проф. Регина Комса-Пенкова, д.б.н., Катедра „Химия и биохимия“, МУ – Плевен  

Резервен вътрешен член: доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м., катедра 

„Фармакология и токсикология“, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при 

отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, д.б., Тракийски университет – Стара Загора 

2. Доц. Милка Аспарухова Нашар, д.ф., МУ – Варна 

3. Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б., МУ – Варна  

Резервен външен член: Проф. Светла Желязкова Тодинова, д.б. – БАН, 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 "Главен асистент", ПН 4.2. „Химически науки“ по специалност 

„Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, Факултет „Фармация“ 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 4.2. „Химически 

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

„Фармация“ на МУ – Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Ангелина Милчева Стоянова, д.х., катедра „Химия и биохимия“, МУ – 

Плевен  

2. Доц. Галя Димитрова Генчева-Нишева, д.м., катедра „Химия и биохимия“, МУ – 

Плевен 

Резервен вътрешен член: Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н.., 

катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, Директор на 

ДЕСО, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен 

титуляр. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

Константин Преславски“  

3. Доц. Албена Димитрова Бъчварова д.х., Институт по обща и неорганична химия 

БАН - София  

Резервен външен член: Доц. Исмаил Ефраимов Исмаилов, д.х., Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, който става редовен външен член при 

отсъствие на външен титуляр. 

 

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

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

медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, 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 „Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Сергей Деянов Костадинов, д.м., сектор „Съдебна медицина“ 

2. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м., Ръководител катедра „Обща 

медицина, съдебна медицина и деонтология“. 

Резервен вътрешен член: доц. Пенчо Тончев, д.м., Ръководител катедра 

„Сестрински хирургични грижи“, който става редовен вътрешен член при отсъствието на 

вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, д.м., ръководител, Катедра по 

съдебна медицина и деонтология при Медицински университет – София  

2. Доц. д-р Александър Миладинов Апостолов, д.м., Катедра по съдебна медицина и 

деонтология при Медицински университет – София 

1.  Проф. Веселина Георгиева Гаджева, д.х.н., Тракийски университет - Стара Загора    

2. Проф. Христомир Йорданов Христов, д.х.н., Шуменски университет „Епископ 
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3. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, д.м., Катедра по съдебна медицина и 

деонтология при Медицински университет - Пловдив 

Резервен външен член: проф. д-р Васил Насков Атанасов, д.м., професор по медицина 

(токсикология) във ВМА - София и Софийски Университет "Св. Климент Охридски" – София, 

който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност „Главен асистент“, ПН 1.2. „Педагогика“, към сектор „Физическо 

възпитание и спорт“, катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, 

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 1.2. 

„Педагогика“, към сектор „Физическо възпитание и спорт“, катедра „Физикална 

медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Искра Цанкова Петкова, д.п., Ръководител катедра „Социални и 

фармацевтични дейности“ на Медицински колеж при МУ – Плевен. 

Резервен вътрешен член: доц. Теодора Димитрова Вълова, д.п., катедра „Медико-

диагностични дейности“ на Медицински колеж при МУ – Плевен., която става редовен 

вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Данаил Кирилов Данов, д.н., катедра „Предучилищна и медийна 

педагогика" на ФНОИ при СУ „Св. Климент Охридски“ – София 

2. Проф. Божидар Михайлов Ангелов, д.н., хоноруван преподавател към катедра 

„Предучилищна и медийна педагогика” на ФНОИ при СУ „Св. Климент 

Охридски“ – София 

3. Проф. Лучия Малинова Ангелова, д.н., катедра „Предучилищна и медийна 

педагогика" на ФНОИ при СУ „Св. Климент Охридски“ – София  

4. Проф. Анжелина Георгиева Янева-Прокопова, д.н., СУ „Св. Климент Охридски“ – 

София 
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Резервен външен член: доц. Мая Борисова Чипева, д.п., Технически университет – 

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

 

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

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 при 

МУ – Плевен. 

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

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

конкурс за заемане на академична длъжност „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 при МУ – Плевен. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф., катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“,Факултет „Фармация“, МУ-Плевен 

2. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м.н., катедра „Социална медицина и 

здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен   

3. Доц. д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м., катедра „Социална медицина и 

здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен   

Резервен вътрешен член: доц. д-р Дима Крумова Цанова, д.м., катедра „Социална 

медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен. която 

става редовен вътрешен член при отсъствието на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Галя Крумова Цолова, д.м., Национален център по обществено здраве и 

анализи 

2. Доц. Валентина Йовчева Белчева, д.ф., Тракийски университет – Стара Загора, 

Медицински колеж.  

Резервен външен член: доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м., катедра „Организация и 

икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“, МУ – Варна, който става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 
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9. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на                

д-р Ирина Ангелова Декова, по докторска програма „Обща хирургия“ ПН 7.1. 

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

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

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

"Доктор" на д-р Ирина Ангелова Декова, по докторска програма „Обща хирургия“ 

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., Ръководител катедра „Хирургически 

болести“, МУ – Плевен 

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

хирургическите болести“, МУ – Плевен  

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

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

вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Дамян Дамянов, д.м.н., консултант към Първа градска МБАЛ – София, 

академик БАН 

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

„Св. Марина“ - Варна 

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

Резервен външен член: доц. д-р Васил Марков Божков, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“   

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

 

10. Актуализиране на „Процедура за организацията, провеждането и отчитането на 

конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти в Медицински  

университет – Плевен“. 

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

АС реши: Актуализира „Процедура за организацията, провеждането и 

отчитането на конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти в 

Медицински университет – Плевен“. 

 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН    

Версия 2 

Изменение 0 

НК 

раздел 5  

ПРОТОКОЛ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 
   Страница 10 от 13 

 
11. Предложение за абонамент на Библиотеката при МУ – Плевен за валутни списания 

и медицински бази данни за 2023 г. 

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

АС реши: Приема предложението за абонамент на Библиотеката при МУ – 

Плевен за валутни списания и медицински бази данни за 2023 г. 

 

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

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

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално направление 7.1. „Медицина“, 

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

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално направление 

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

 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на 

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Ендокринология и 

болести на обмяната“, от професионално направление 7.1. „Медицина“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“.   

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

АС реши: Приема Доклада за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Ендокринология и болести на обмяната“, от професионално направление 7.1. 

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

 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално направление 7.1. 

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

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Ендокринология и болести на обмяната“ от професионално 
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направление 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 „Вътрешни болести“ от професионално 

направление 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 „Вътрешни 

болести“ от професионално направление 7.1. „Медицина“, област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

1. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова, д.м., Ръководител катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести; 

2. Д-р Владимир Попов, Началник КВБ, УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен; 

3. Д-р Елена Борисова, лекар в Клиника по пневмология и фтизиатрия. 

 

5. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Съдебна медицина и деонтология“ от професионално направление 7.1. „Медицина“, 

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

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

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Съдебна медицина и деонтология“ от професионално направление 7.1. 

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

 

6. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Съдебна медицина и деонтология“ от професионално направление 7.1. 

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

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

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Съдебна медицина и деонтология“ от професионално 

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

спорт“. 
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По девета точка от дневния ред – Направление „Международна и проектна 

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

1. Предложение за сключване на Меморандум за сътрудничество с държавен 

Йордански университет, гр. Аман, Йордания (University of Jordan, UJ, Amman, Jordan). 

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

АС реши: Приема предложението за сключване на Меморандум за 

сътрудничество с държавен Йордански университет, гр. Аман, Йордания (University 

of Jordan, UJ, Amman, Jordan). 

 

2. Предложение за партньорство в Консорциум за участие в Трета покана за 

представяне на проектни предложения по Инициативата на Европейския институт за 

иновации и технологии (EIT) – HEI: Изграждане на иновации и предприемачество във 

висшето образование, от Европейски университет в Тирана, Албания. 

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

АС реши: Приема предложението за партньорство в Консорциум за участие в 

Трета покана за представяне на проектни предложения по Инициативата на 

Европейския институт за иновации и технологии (EIT) – HEI: Изграждане на 

иновации и предприемачество във висшето образование, от Европейски университет 

в Тирана, Албания. 

 

По десета 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.  

Проведе се дискусия. Проф. д-р Д. Димитров предложи да се създаде временна 

комисия с председател доц. Соня Вълкова и членове заместник-деканите по учебната 

дейност на отделните факултети, която до 30.03.2023 г. да подготви коригирани правила 

към Правилника за организация на учебния процес в МУ – Плевен, приложими за новата 

учебна 2023/2024 година. 

Гласували 31. За – 31. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Да се създаде временна комисия с председател доц. д-р Соня           

Вълкова, д.м. и членове заместник-деканите по учебната дейност на отделните 

факултети, която в срок до 30.03.2023 г. да подготви коригирани правила към 

Правилника за организация на учебния процес в МУ – Плевен, приложими за новата 

учебна 2023/2024 година. 

 

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

1. Предложение за утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава актуализирания Правилник за устройството и дейността 

на факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

 

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

1. Утвърждаване на актуализирана Квалификационна характеристика за специалност 

„Социални дейности“, ПН 3.4. „Социални дейности“, област на висше образование 

„Социални, стопански и правни науки“, ОКС „професионален бакалавър“, тригодишен 

срок на обучение. 

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

АС реши: Утвърждава актуализираната Квалификационна характеристика за 

специалност „Социални дейности“, ПН 3.4. „Социални дейности“, област на висше 

образование „Социални, стопански и правни науки“, ОКС „професионален 

бакалавър“, тригодишен срок на обучение. 

 

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

 

 

19.12.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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