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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  

29.06.2020 г.  

 

I. Направление „Научноизследователска дейност“ 

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

„Анестезиология и интензивно лечение“, ПН „Медицина“ на                     доц. д-р Камелия 

Тодорова Цветанова, д.м. за нуждите на катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ към 

Факултет „Медицина“. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по научна специалност „Акушерство и гинекология“ към НИИ и обявяване на конкурс за 

заемането ú. 

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

по научна специалност „Обща хирургия“ към НИИ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по научна специалност „Епидемиология“ към НИИ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

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

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ за нуждите на „Отделение по колопроктология гнойно-септична 

хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането 

ú. 

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

„Медицина“ по научна специалност „Пулмология и фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“ за нуждите на „Клиника по пневмология и фтизиатрия“ към 

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

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

„Медицина“ по научна специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“ за нуждите на „Първа кардиологична клиника“ към УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Кардиология“, към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Обща хирургия“, катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“. 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Урология“, катедра  „Сестрински 

хирургични грижи“. 

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

академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Психиатрия“, катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“. 

12. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2020 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

13. Предложение за приемане на решение относно възможността за надхвърляне на 

средствата, определени за научноизследователски проекти с до 10 %. 
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14. Предложение за включване в Издателския план за 2020 г. и издаване на ISBN номер на 

монография „Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники при лечението на 

колоректалния карцином усложнен с малигнена чревна обструкция“ с автор доц. д-р Сергей 

Илиев, д.м. 

15. Предложение за изменение на Правилника на Научноизследователския институт. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

II. Направление „Качество и акредитация“ 
1. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА в рамките на 

четиригодишния следакредитационен период по процедурата за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“ в МУ-Плевен. 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната комисия 

по здравеопазване и спорт към НАОА в рамките на четиригодишния следакредитационен период 

при програмната акредитация на професионално направление 7.4 „Обществено здраве“ в  МУ-

Плевен.  

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Имунология“ 

от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика. 

4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Имунология“ 

от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

5. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни 

науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Имунология“. 

6. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

7. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

III. Направление „Учебна дейност“ 

1. Приемане на График на учебните занятия за учебната 2020/2021 г. 

2. Предложение за обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 2020/2021 г. 

съгласно изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование, за специалностите със 

свободен капацитет. 

3. Предложение за организиране и провеждане на допълнителни приемни изпити при наличие 

на незаети след последното класиране места по държавна поръчка. 

4. Предложение за утвърждаване на таксите за учебната 2020/2021 г. на студентите от всички 

курсове, приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

5. Предложение за освобождаване от такса за обучение на студентката Нели Главашка, 

специалност „Медицина“, 1 курс, приета по чл. 21, ал. 2, поради настъпила промяна в здравния 

статус. (ТЕЛК 75 %)  

6. Предложение за определяне на такса за обучение на студента Мишел Сара Морис от 

специалност „Медицина“, 2 курс, сирийски гражданин, придобил статут на бежанец, съгласно 

реда и условията за обучение на българските граждани, приети по чл. 21, ал 2. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ в Сектор „Анатомия, 

хистология и цитология“ и обявяване на конкурс за заемането й.  
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2. Предложение за обявяването на конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“, за нуждите на преподаването по „Очни болести“ към сектор „Очни болести“, УМБАЛ 

“Д-р Георги Странски“ – Плевен.   

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

Факултет „Фармация“ 

1.Удължаване на трудовия договор на проф. Данка Петрова Обрешкова, дфн с една година, 

считано от датата на навършване на 65 г. възраст, на основание § 11 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗВО. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение  

1. Утвърждаване на хонорувани преподаватели за нуждите на преподаването към ДЕСО за 

учебната 2020/2021 година.  

Докл.: Доц. М. Атанасова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №27 

от заседание на АС, проведено на 29 юни 2020 година 

 

Присъстват:   25 члена на АС 

Отсъстват:   15 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р В. Недкова, проф. д-р Д. Господинов, проф. Р. Комса-

Пенкова, доц. П. Тончев, ас. д-р Поля Маринова, и Иванела Димитрова-студент. 

По неуважителни причини – проф. Т. Веков, доц. д-р И. Вълков, доц. д-р Цв. Луканов, д-р 

Ив. Пресолски, доц. д-р П. Лисаев, д-р Полина Василева, Р. Петрова, К. Каракадиева, М. 

Георгиева. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 34 члена 

 

Кворум при: 18 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 14 гласа за целия състав 

11 гласа за хабилитирания състав 

 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред 

беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали се”. 

Комисия по избора: проф. д-р А. Русева, д-р Н. Статев и Радостин Димитров. Приема се с 

пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Направление „Научноизследователска дейност“,  – 

докл. доц. д-р Г. Ставрева, Зам. ректор. 

16. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“, ПН „Медицина“ на доц. д-р Камелия Тодорова 
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Цветанова, д.м. за нуждите на катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ към Факултет 

„Медицина“. 

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

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора за заемане на академична 

длъжност "Професор" по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, ПН 

„Медицина“ на доц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м., за нуждите на катедра 

„Анестезиология и интензивно лечение“ към Факултет „Медицина“ (протоколът от 

гласуването се прилага отделно). 

 

 

17. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по научна специалност „Акушерство и гинекология“ към НИИ и обявяване на конкурс за 

заемането ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 

научна специалност „Акушерство и гинекология“ към НИИ и обявява конкурс за заемането 

ú. 

 

 

18. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по научна специалност „Обща хирургия“ към НИИ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по 

научна специалност „Обща хирургия“ към НИИ и обявява конкурс за заемането ú. 

 

 

19. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ 

по научна специалност „Епидемиология“ към НИИ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“ по научна 

специалност „Епидемиология“ към НИИ и обявява конкурс за заемането ú. 

 

 

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

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ за нуждите на „Отделение по колопроктология гнойно-септична 
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хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането 

ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“ за нуждите на „Отделение по колопроктология гнойно-септична 

хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявява конкурс за 

заемането ú. 

 

 

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

„Медицина“ по научна специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“ за нуждите на „Клиника по пневмология и фтизиатрия“ към 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“ по научна специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към катедра 

„Кардиология, пулмология и ендокринология“ за нуждите на „Клиника по пневмология и 

фтизиатрия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен и обявява конкурс за 

заемането ú. 

 

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

„Медицина“ по научна специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“ за нуждите на „Първа кардиологична клиника“ към УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“ по научна специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология 

и ендокринология“ за нуждите на „Първа кардиологична клиника“ към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявява конкурс за заемането ú. 

 

 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Кардиология“, към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

заемане на академична длъжност "Професор" по специалност „Кардиология“, към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2.  Проф. д-р Владимир Любенов Данов, д.м.. 

Резервен член: Проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, д.м.н., МБАЛ “Сити Клиник-Св. Георги” 

ЕООД, Монтана 

2.  Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м., УМБАЛ “Св. Анна” АД, София 

3.  Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ “Токуда” ЕАД, 

София 

4.  Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м., МБАЛ “Национална кардиологична болница”, 

София 

5.  Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м., Аджибадем Сити Клиник МБАЛ “Токуда” 

ЕАД, София 

Резервен член: Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м., УМБАЛ „СВ. Марина“ ЕАД, 

Варна 

 

 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Обща хирургия“, катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академична длъжност "Професор" по специалност „Обща хирургия“, катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

3. Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н. 

4. Проф. д-р Славчо Томов,д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Никола Колев, д.м.н., МУ-Варна 

2. Проф. д-р Йовчо Йовчев, д.м.н., МФ-Ст. Загора 
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3. Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н., МУ София 

Резервен член: Проф. д-р Росен Димов, д.м., МУ-Пловдив 

 

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

академична длъжност "Професор" по научна специалност „Урология“, катедра  „Сестрински 

хирургични грижи“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академична длъжност "Професор" по специалност „Урология“, катедра  

„Сестрински хирургични грижи: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

2. Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н. 

3. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н., ВМА-София 

2. Проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н., УМБАЛ “Александровска”, София 

3. Проф. д-р Ненчо Смилов, д.м.н., Медицински институт на МВР,  София 

4. Доц. Д-р Деян Анакиевски, д.м., УМБАЛ “Св. Марина”, Варна 

Резервен член: Доц. д-р Тошо Ганев, д.м., МУ-Пловдив 

 

 

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

академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Психиатрия“, катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Психиатрия“, 

катедра „Психиатрия и медицинска психология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Галя Ставрева, д.м. 

2. Доц. д-р Александър Вълков, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 
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1. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м., Рък. Кат. “Психиатрия и медицинска 

психология”, МУ-Варна 

2. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н., Кат. “Психиатрия и медицинска психология”, 

МУ-Варна 

3. Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н., Кат. “Психиатрия и медицинска психология”, МУ-

Варна 

Резервен член: Проф. д-р Любомир Хараланов Хараланов, д.м., МБАЛ „НКБ“-София, Нач. 

клиника 

 

 

27. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2020 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2020 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

 

 

28. Предложение за приемане на решение относно възможността за надхвърляне на 

средствата, определени за научноизследователски проекти с до 10 %. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема решение относно възможността за надхвърляне на средствата, 

определени за научноизследователски проекти с до 10 %. 

 

 

29. Предложение за включване в Издателския план за 2020 г. и издаване на ISBN номер на 

монография „КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ УСЛОЖНЕН С МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА 

ОБСТРУКЦИЯ. Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники“ с автор доц. д-р 

Сергей Илиев, д.м. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2020 г. и издава ISBN номер на монография 

„КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ, УСЛОЖНЕН С МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ. 

Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники“ с автор доц. д-р Сергей Илиев, 

д.м. 

 

15. Предложение за изменение на Правилника на Научноизследователския институт. 
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Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложенията за изменение на Правилника на 

Научноизследователския институт (промените са въведени в Правилника за устройството и 

дейността на НИИ при МУ-Плевен). 

 

 

По втора точка от дневния ред – Направление „Качество и акредитация“. докладва доц. 

д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

1. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА в рамките на 

четиригодишния следакредитационен период по процедурата за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“ в МУ-Плевен. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА в рамките на 

четиригодишния следакредитационен период по процедурата за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“ в МУ-Плевен. 

 

 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната комисия 

по здравеопазване и спорт към НАОА в рамките на четиригодишния следакредитационен период 

при програмната акредитация на професионално направление 7.4 „Обществено здраве“ в  МУ-

Плевен.  

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната 

комисия по здравеопазване и спорт към НАОА в рамките на четиригодишния 

следакредитационен период при програмната акредитация на професионално направление 

7.4 „Обществено здраве“ в  МУ-Плевен. 

 

 

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Имунология“ 

от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
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4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма „Имунология“ 

от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт. 

 

 

5. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни 

науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната Програмна 

акредитация на докторска програма „Имунология“. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) към НАОА от предходната 

Програмна акредитация на докторска програма „Имунология“. 

 

 

6. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Имунология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 

 

 

7. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Имунология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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По трета точка от дневния ред – Направление ”Учебна дейност” – докладва проф. М. 

Александрова. 

7. Приемане на График на учебните занятия за учебната 2020/2021 г. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема прдложения График на учебните занятия за учебната 2020/2021 г. При 

грипна ваканция или въведено извънредно положение обучението по всички дисциплини 

ще премине в електронна среда. 

 

 

8. Предложение за обявяване на прием на студенти срещу заплащане за 

учебната 2020/2021 г. съгласно изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето 

образование, за специалностите със свободен капацитет. 

Гласували 25. За – 25 . Против и въздържали се няма. 

АС реши: МУ – Плевен обявява прием на студенти срещу заплащане съгласно 

изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование, за специалностите със 

свободен капацитет. 

 

 

9. Предложение за организиране и провеждане на допълнителни приемни 

изпити при наличие на незаети след последното класиране места по държавна поръчка. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: При наличие на незаети след последното класиране места по държавна 

поръчка в МУ – Плевен да се организират и проведат допълнителни приемни изпити. 

 

10. Предложение за утвърждаване на таксите за учебната 2020/2021 г. на 

студентите от всички курсове, приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава таксите за учебната 2020/2021 г. на студентите от всички курсове, 

приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

 

 

11. Предложение за освобождаване от такса за обучение на студентката Нели 

Главашка, специалност „Медицина“, 1 курс, приета по чл. 21, ал. 2, поради настъпила 

промяна в здравния статус. (ТЕЛК 75 %)  

Изказвания направиха доц. Д. Димитров, проф. Д. Стойков, проф. Аспарухов, доц. С. Илиев. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Освобождава от такса за обучение на студентката Нели Главашка, 

специалност „Медицина“, 1 курс, приета по чл. 21, ал. 2, поради настъпила промяна в 

здравния статус. (ТЕЛК 75 %). При промяна в становището на НЕЛК и РЗИ-Враца, 

решението на АС може да бъде ревизирано. 

 

12. Предложение за определяне на такса за обучение на студента Мишел Сара 

Морис от специалност „Медицина“, 2 курс, сирийски гражданин, придобил статут на 

бежанец, съгласно реда и условията за обучение на българските граждани, приети по чл. 

21, ал 2. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Определя намаляване с 50% на таксата за обучение на студента Мишел Сара 

Морис от специалност „Медицина“, 2 курс, сирийски гражданин, придобил статут на 

бежанец, съгласно реда и условията за обучение на българските граждани, приети по чл. 21, 

ал 2. 

 

 

Факултет „Медицина“ - докладва проф. д-р А. Аспарихов, Декан. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност „асистент“ в 

Сектор „Анатомия, хистология и цитология“ и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност „асистент“ в Сектор „Анатомия, 

хистология и цитология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

 

4. Предложение за обявяването на конкурс за заемането на една вакантна 

академична длъжност „асистент“, за нуждите на преподаването по „Очни болести“ към 

сектор „Очни болести“, УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична длъжност 

„асистент“, за нуждите на преподаването по „Очни болести“ към сектор „Очни болести“, 

УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ – Плевен. 

 

 

Факултет „Фармация“ - докладва доц. д-р П. Йорданова, Зам. декан. 

1.Удължаване на трудовия договор на проф. Данка Петрова Обрешкова, дфн с една година, 

считано от датата на навършване на 65 г. възраст, на основание § 11 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗВО. 
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Гласували: 24. За – 23. Против -1. 

АС реши: Удължава трудовия договор на проф. Данка Петрова Обрешкова, дфн с една 

година, считано от датата на навършване на 65 г. възраст, на основание § 11 от Преходните 

и заключителни разпоредби на ЗВО (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. доц. М. Атанасова. 

2. Утвърждаване на хонорувани преподаватели за нуждите на преподаването 

към ДЕСО за учебната 2020/2021 година. 

Гласували 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложените хонорувани преподаватели за нуждите на 

преподаването към ДЕСО за учебната 2020/2021 година (списъкът се прилага отделно). 

 

 

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

 

29. 06. 2020 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


