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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №32 

от заседание на АС, проведено на 30 ноември 2020 година 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 25 члена на АС за целия състав 

19 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 14 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Заседанието на АС, впредвид условията на противоепидемични мерки, 

обявени от Правителството, се проведе on-line. 

 

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

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

Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: проф. 

д-р А. Русева и членове: д-р Н. Статев и д-р З. Горчева. 

 

По първа точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет 

относно законосъобразността на изборите за попълване състава на Контролния 

съвет, проведени на 22.10.2020 г. – докл. доц. д-р Цв. Валентинова 
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Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно 

законосъобразността на изборите за попълване състава на Контролния съвет, 

проведени на 22.10.2020 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска 

дейност” – докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

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

специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“ на доц. д-р Николай Григоров 

Димитров, д.м.н. за нуждите на Научноизследователски институт към МУ – Плевен. 

Гласували 23. За – 23. Против – няма. (Протоколът от явното поименно гласуване 

се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност 

"Професор" по специалност „Кардиология“, ПН 7.1. „Медицина“ на доц. д-р 

Николай Григоров Димитров, д.м.н. за нуждите на Научноизследователски 

институт към МУ – Плевен. 

 

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

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ на доц. д-р Николай Христов Колев, д.м. 

за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет „Здравни 

грижи“. 

Гласували 23. За – 23. Против – няма. (Протоколът от явното поименно гласуване 

се прилага отделно). 

АС реши: Утвърждава избора за заемане на академична длъжност 

"Професор" по специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ на доц. д-р Николай 

Христов Колев, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към 

Факултет „Здравни грижи“. 

 

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

специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Илия Илков Карагьозов, д.м. 

за нуждите на Научноизследователски институт към МУ – Плевен. 
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Гласували 23. За – 23. Против – няма. (Протоколът от явното поименно гласуване 

се прилага отделно). 

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

по специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Илия Илков 

Карагьозов, д.м. за нуждите на Научноизследователски институт към МУ – 

Плевен. 

 

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. 

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

хирургичните грижи“ за нуждите на „Отделение по колопроктология и гнойно-

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

за заемането ú. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

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

хирургичните грижи“ за нуждите на „Отделение по колопроктология и гнойно-

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

за заемането ú. 

 

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

„Медицина“ по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Сестрински хирургични 

грижи“ за нуждите на „Отделение по пластично-възстановителна и естетична 

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

заемането ú. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ за нуждите на „Отделение по пластично-възстановителна и 

естетична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, и обявява 

конкурс за заемането ú. 
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6. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“ по 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 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по 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. 

 

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

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

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. 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 

„Кардиология“ към Научноизследователски институт при МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н., НИИ 

2. Проф. д-р Пламен Стоянов Божунов, д.м.н, Отделение по неврология към 

УМБАЛ „Сърце и мозък”, Плевен 

Резервен член: Проф. д-р Владимир Любенов Данов, д.м., НИИ 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Цветана Маринова Кътова, д.м., МБАЛ „Национална кардиологична 

болница:, София 

2. Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н., СБАЛК по Кардиология, Варна 

3. Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м., МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, 

Варна 

4. Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м., Национална многопрофилна болница “Цар 

Борис III”, София 
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5. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м., Кат. „Пропедевтика на вътрешните 

болести”, МУ-София 

Резервен член: Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, д.м.н., МБАЛ “Сити 

Клиник-Св. Георги”- Монтана 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Статистика и демография“ 

към катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. 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 специалност 

„Статистика и демография“ към катедра „Общественоздравни науки“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова-Пенкова, д.м. 

2. Проф. Петкана Ангелова Христова, д.м 

Резервен член: Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. д-р Поля Георгиева Ангелова, СА “Д. Ценов”, Свищов 

2.Доц. д-р Пламен Иванов Петков, СА “Д. Ценов”, Свищов 

3. Доц. д-р Красимира Борисова Славеева, СА “Д. Ценов”, Свищов 

4.Резервен член: Доц. д-р Любомир Иванов Тодоров, СА “Д. Ценов”, Свищов 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“ към катедра „Социални и 

фармацевтични дейности“, „Медицински колеж“ на МУ – Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

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

конкурс заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство“ към 
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катедра „Социални и фармацевтични дейности“, „Медицински колеж“ на МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.Доц. Силвия Борисова Цветкова, д.п.с. 

Резервен член: Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Проф. Васка Славчева Станчева-Попкостадинова, д.п., ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград 

2.Доц. Гинка Андонова Механджийска. д.п., СУ “Кл. Охридски”-София 

3. Доц. Соня Георгиева Будева, д.п., ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”-В. Търново 

4.Доц. Милена Христова Йоргова, д.и., ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”-В. 

Търново 

Резервен член: Доц. Виктория Бойкова Сотирова, д., ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Пневмология и 

фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. 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 специалност 

„Пневмология и фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. 

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

3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Диана Петкова Господинова, д.м., УМБАЛ “Св. Марина”-Варна 

2. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м.н., УМБАЛ “Св. Георги”-Пловдив 
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Резервен член: Доц. д-р Ваня Милошева Юрукова, д.м., МБАЛББ “Св. София”-

София 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Кардиология“ към катедра 

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

Гласували: 28. За – 28. 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 специалност 

„Кардиология“ към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, д.м.н. 

2. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. 

Резервен член: Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Найденка Иванова Златарева-Гронкова, д.м., Аджибадем Сити 

Клиник, София 

2. Доц. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, д.м., МУ-София, Александровска 

болница 

3. Проф. д-р Иван Томов Груев, д.м., НМТБ “Цар Борис III”, София 

Резервен член: Проф. д-р Константин Николов Рамшев, д.м.н.,ВМА-Варна  

 

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

д-р Людмил Здравков Тумбев по специалност „Психиатрия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

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

конкурс за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Людмил Здравков Тумбев по 

специалност „Психиатрия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. 

2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. 
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Резервен член: Доц. д-р Петранка Чумпалова, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

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

педагогика”, МУ-Варна 

2. Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н., Кат. “Психиатрия и медицинска 

педагогика”, МУ-Варна 

3. Доц. д-р Светлин Върбанов Върбанов, Доцент по съдебна психиатрия, МУ-

Варна 

Резервен член: Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м., Кат. “Психиатрия и 

медицинска педагогика”, МУ-Варна 

 

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

д-р Иван Цветанов Малкодански по специалност „Анестезиология и интензивно 

лечение“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

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

ОНС "Доктор" на д-р Иван Цветанов Малкодански по специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. 

2. Доц. д-р Славейко Христов Богданов, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.н., Ръководител КАСИМ, МУ-

Варна 

2. Доц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м., Зав. ОАИЛ, КОЦ - Русе 

3. Доц. д-р Мария Костадинова Атанасова, д.м., Рък. КАИЛ, УМБАЛ :Св. Анна”-

София 

Резервен член: Доц. д-р Любомир Стефанов Бакаливанов, д.м., Рък. КАИЛ, НКБ-

София 
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14. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската 

дейност на МУ – Плевен за 2021 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Приоритетните направления в 

научноизследователската дейност на МУ – Плевен за 2021 г. 

 

15. Утвърждаване на Критериите за избор и класиране на 

научноизследователските проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на 

проекти за 2021 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Критериите за избор и класиране на 

научноизследователските проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на 

проекти за 2021 г. 

 

16. Утвърждаване на номинация на Факултет „Медицина“ за присъждане на 

почетно звание „Почетен професор“ на д-р Рьотингер. 

Проф. д-р Аспарухов представи номинацията. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава номинацията на Факултет „Медицина“ за 

присъждане на званието „Почетен професор“ на д-р Хайнц Рьотингер. 

 

17. Издаване на ISBN на Abstracts Book 1st on-line workshop „Surface Engineering 

For Biomedical Applications“ (SEBA 2020), 11 November 2020, Medical University – 

Pleven, Bulgaria and Institute of Electronics at the Bulgarian Academy of Sciences. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Издава ISBN на Abstracts Book 1st on-line workshop „Surface 

Engineering For Biomedical Applications“ (SEBA 2020), 11 November 2020, Medical 

University – Pleven, Bulgaria and Institute of Electronics at the Bulgarian Academy of 

Sciences. 

 

18. Издаване на ISBN на книжка Доклади от Юбилейна научна конференция с 

международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“, 
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посветена на 15-годишнината от създаването на Факултет ”Обществено здраве” при 

МУ – Плевен, 26 – 28 Ноември 2020 г., гр. Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Дава се ISBN на книжка Доклади от Юбилейна научна 

конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и 

здравната политика“, посветена на 15-годишнината от създаването на Факултет 

”Обществено здраве” при МУ – Плевен, 26 – 28 Ноември 2020 г., гр. Плевен. 

 

19. Предложение за абонамент на Библиотеката при МУ – Плевен за валутни 

списания и медицински бази данни за 2021 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за абонамент на Библиотеката при МУ 

– Плевен за валутни списания и медицински бази данни за 2021 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Направление „Качество и 

акредитация” докл. доц. д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Психиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационната характеристика за докторска 

програма „Психиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

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

на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Психиатрия“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Доклада за изпълнение на препоръката на 

Акредитационния съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на 

докторска програма „Психиатрия“. 
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3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

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

образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – м. юли 2020 г.  

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Психиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за периода м. август 2016 – 

м. юли 2020 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление ”Учебна дейност” – 

докладва проф. М. Александрова, Зам. ректор. 

1. Анализ на кандидатстудентска кампания 2020. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема Анализа на кандидатстудентската кампания 2020. 

 

2. Актуализиране на Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен за учебната 

2021/2022 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приемат се следните промени в Правилника за прием на студенти 

през учебната 2021/2022 г.: 

1. Кандидатстудентският изпит за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ да е 

във формат „Комплексен изпит по биология и химия с двукомпонентно 

оценяване“. 

Дати на провеждане:  27.03.2021 г – предварителен изпит 

01.07.2021 – редовен изпит 

2. Кандидатстудентският изпит по биология за бакалавърските специалности да 

се провежда в електронен или присъствен формат: 

Дати на провеждане:  27.02.2021 г – електронен 

28.03.2021 г. – присъствен  

03.04.2021 г. – електронен 

10.06.2021 г. – присъствен 
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 За попълване на незаети места след трето класиране за бакалавърските 

специалности да се признава оценката от изпита по биология за специалностите 

„Медицина“ и „Фармация“. 

 Да се обяви период за текущо запълване на незаети места за бакалавърските 

специалности: 01-30.08.2021 г. 

 

3. Обсъждане възможността за провеждане на двуседмично присъствено обучение 

в периода 04 – 17.01.2020 г. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема се решение за двуседмично присъствено обучение на 

студентите от всички специалности в периода 04-17.01.2021 г., освен в случай на 

удължаване действието на заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, като се изместват сесиите и началото на летния семестър 

съответно с две седмици. 

 

 

Факултет „Медицина“ – докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н., Декан. 

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

сектор „Патологична физиология" и обявяването на конкурс за заемането ú. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент" към сектор 

„Патологична физиология" и обявява конкурс за заемането ú. 

 

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

академична длъжност “Асистент“ в катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“ за нуждите на преподаването по „Нефрология“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна академична 

длъжност “Асистент“ в катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ 

за нуждите на преподаването по „Нефрология“. 
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Факултет „Фармация“ - докладва доц. д-р П. Йорданова, Зам. декан. 

1. Предложение за структурни промени във факултет „Фармация“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема нова структура на факултет „Фармация“, както следва: 

1. Катедра „Химия и биохимия“ (без промяна) с два сектора: 

 Сектор „Неорганична, органична и аналитична химия“ се 

преименува на сектор „Химия“ 

 Сектор “Биохимия“ без промяна  

 Сектор „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“ излиза от 

състава на катедрата 

2. Катедра „Физика, биофизика, предклинични и клинични науки“ се 

преименува на катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и 

клинични науки“ с два сектора: 

 Сектор „Физика и биофизика“ се преименува на сектор „Медицинска 

физика и биофизика“ 

 Сектор „Висша математика и предклинични науки“ и сектор 

„Клинични науки“ се обединяват в един нов сектор „Предклинични 

и клинични науки“ 

3. Катедра „Микробиология и вирусология“  

4. Катедра „Медицинска генетика“  

5. Катедра „Фармакология и токсикология“(без промяна) с два сектора: 

 Сектор „Фармакология“ без промяна  

 Сектор „Токсикология и фармакотерапия“ без промяна 

6. Катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ с два сектора: 

 Сектор „Технология на лекарствените форми“ без промяна 

 Сектор „Социална фармация“ без промяна  

 Сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ излиза от състава на 

катедрата 

7. Нова катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ с два сектора: 

 Сектор „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“ идва от 

катедра „Химия и биохимия“ и се преименува на сектор 

„Фармацевтична химия и анализ“ 
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 Сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“ идва от катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“ и се преименува на 

сектор „Фармакогнозия и ботаника“. 

 Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“, ПН 

7.3. „Фармация“ по научна специалност „Фармакология и Фармакотерапия“ в сектор 

„Токсикология и фармакотерапия“, към катедра „Фармакология и токсикология“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“, ПН 7.3. 

„Фармация“ по научна специалност „Фармакология и Фармакотерапия“ в сектор 

„Токсикология и фармакотерапия“, към катедра „Фармакология и 

токсикология“ и обявява конкурс за заемането й. 

 

2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „Асистент“, 

ПН 7.3. „Фармация“ по научна специалност „Фармацевтична химия“ в сектор 

„Фармацевтична химия и анализ“, към новосформираната катедра „Фармацевтична 

химия и фармакогнозия“ и обявяване на конкурс за заемането й.  

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“, ПН 7.3. 

„Фармация“ по научна специалност „Фармацевтична химия“ в сектор 

„Фармацевтична химия и анализ“, към новосформираната катедра 

„Фармацевтична химия и фармакогнозия“ и обявява конкурс за заемането й.  

 

 

По пета точка от дневния ред – Разни – докл. проф. д-р С. Томов. 

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

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ към катедра „Сестрински хирургични 

грижи“ във Факултет „Здравни грижи“ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“ 

във Факултет „Здравни грижи“ и обявява конкурс за заемането ú. 
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2. Предложение за разкриване на 2 щатни академични длъжности "Главен 

асистент" по специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ към катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ във Факултет „Здравни грижи“ и обявяване на конкурси за 

заемането им. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива две щатни академични длъжности "Главен асистент" по 

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ към катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ във Факултет „Здравни грижи“ и обявява конкурси за 

заемането им. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 7.1. 

„Медицина“ по специалност „Обща хирургия“ към Научноизследователския Институт 

и обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

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

„Медицина“ по специалност „Обща хирургия“ към Научноизследователския 

Институт и обявява конкурс за заемането й. 

 

4. Предложение за утвърждаване на преминаването на проф. Румен Любенов 

Пандев, д.м.н. от академична длъжност „професор“ по специалност „Гръдна хирургия“, 

ПН 7.1. „Медицина“ в Клиника по хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ - 

София на академична длъжност „професор“ към Научноизследователския Институт. 

Положителни изказвания напрвиха проф. д-р Д. Стойков, проф. д-р Д. Димитров и 

доц. д-р С. Илиев. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава преминаването на проф. Румен Любенов Пандев, 

д.м.н. от академична длъжност „професор“ по специалност „Гръдна хирургия“, 

ПН 7.1. „Медицина“ в Клиника по хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ - 

София на академична длъжност „Професор“ към Научноизследователския 

Институт на МУ-Плевен. 
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С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

30. 11. 2020 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


