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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 

26.07.2021 г. 
 

 
 
I. Официално връчване на Плакет за заслуги и принос за развитието на 

МУ – Плевен на инж. Олег Миронов Караджов. 
 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 
30.06.2021 г. 

Докл.: Ан. Луканова 
 

III. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение 
на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2021 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

IV. Приемане на Доклади на Председателя на Контролния съвет при 
Медицински университет – Плевен, по реда на чл. 69, ал. 4, т. 2 от ПУД 
на МУ – Плевен, относно проверка на законосъобразността и 
резултатите от проведените общи събрания на Факултет            
„Фармация“ и Факултет „Обществено здраве“, избори на мандатни 
ръководни длъжности и колективни органи на управление за периода 
2021 – 2025 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 
V. Приемане на решение за подкрепа и включване на МУ – Плевен в 

инициативата на Ректорите на МУ – София, МУ – Пловдив и МУ –
Варна за учредяване на Юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, 
за осъществяване на дейност в обществена полза, с водещ университет 
МУ – София, при учредяването и регистрацията на сдружението.  
Подкрепа на решението на медицинските университет за излъчване на 
работна група, състояща се от представители на правните отдели на 
МУ – София, МУ – Пловдив и МУ – Варна и юрисконсулт от МУ –
Плевен, която да изготви проекти на документи, необходими за 
регистрация на сдружението в Агенция по вписванията. 
 

 Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

mailto:rector@mu-pleven.bg


2 
 

 
 
VI. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Педиатрия“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Иван Ангелов Щърбанов, 
д.м. за нуждите на Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 
2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Тихомир 
Панков Тотев д.м. за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Медицина на бедствените 
ситуации“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести 
и медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ.  
4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Кардиология“ към катедра 
„Кардиология, пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
5. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврология“ към 
катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
6. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра 
„Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен.  
7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
8. Предложение за включване в Издателския план за 2021 г. на учебна 
тетрадка - протокол „Фармакогнозия I част“ с автори проф. С. Николов, д.ф.н., 
доц. Мая Йотова, д.ф., ас. Г. Дякова, маг. фарм., ас. Д. Трифонова, д.бт. 
9. Предложение за избор на състав на Комисия за присъждане на почетни 
отличия и знаци в МУ – Плевен. 
10. Предложение за избор на състав на Научно-консултативния съвет при   
МУ – Плевен. 

     

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 
VII. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 
1. Предложение за състав на Университетска комисия по качество на 
обучението на МУ – Плевен. 

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
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VIII. Направление „Европейска интеграция и международно 
сътрудничество“ 
1. Предложение за избор на състав на Консултативен съвет по Европейска 
интеграция и международно сътрудничество. 
2. Предложение за избор на Работна група за анализ, актуализиране и 
допълнение на Правилник за организация и управление на дейността по 
Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС) (PL32-V02- 
20.01.2014), със срок на дейностите до 10 септември 2021 г.  
 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 
IX. Направление „Учебна дейност“ 
1. Предложение за промяна на действащите нормативи за учебната и 
научноизследователската заетост на научно-преподавателските кадри в МУ – 
Плевен по Приложение №1 към Правилника за организацията на учебния процес 
в съответствие с нормативните изисквания. 
2. Предложение за определяне размера на таксите на студентите, приети за 
обучение след завършена степен на висше образование, за учебната 2021/2022 г. 
 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 

Факултет „Медицина“ 
1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен за периода юни 2021 г. – май 2025 г. 
2. Актуализиране на Квалификационна характеристика на образователно-
квалификационна степен “Магистър”, професионална квалификация “Лекар” във 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на 3 (три) вакантни 
щатни академични длъжности "Асистент" към катедра „Хирургически болести“, 
Факултет „Медицина“, за нуждите на Отделение по гръдна хирургия, Отделение 
по съдова хирургия и Отделение по коремна и висцерална хирургия към УМБАЛ 
„Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

           Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Данчо 
Петров Деков, д.м., доцент по съдебна медицина в сектор „Съдебна медицина и 
деонтология“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, 
съгласно § 11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ със срок от 3 години за 
нуждите на преподаването в сектор „Съдебна медицина“ и нуждите на 
Отделението по съдебна медицина към УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД – Плевен. 
 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
 

Факултет „Здравни грижи“ 
1. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков 
Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, съгласно § 11 
от ПЗР на ЗВО със срок от 2 години. 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
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Медицински колеж 
1. Утвърждаване на актуализирана Квалификационна характеристика на 
специалност „Медицинска козметика“. 
2. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Помощник 
фармацевт“. 
3. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност 
"Асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Физиотерапия, курортология 
и рехабилитация“ към катедра „Медико-диагностични дейности“ за нуждите на 
обучението по специалност „Медицинска козметика“, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ.  

 Докл.: Проф. д-р Н. Колев 
 
X. Разни 
1. Предложение за обявяване на прием на студенти, които имат право да 
сключат договори на основание Наредбата за условията и реда за осигуряване на 
заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с 
работодател. 
2. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност "Доцент", 
ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Ортопедия и травматология“ към 
Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №3 

от заседание на АС, проведено на 26 юли 2021 година 

 
Присъстват:   36 члена на АС 

Отсъстват:   4 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р д. Стойков, проф. д-р С. 

Поповска, ас. д-р Б. Духленски. 

Участващи on line: проф. д-р Н. Колев, доц. Надя Велева, доц. д-р Весела 

Иванчева, доц. Христина Лебанова и Константина Каракадиева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   18 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Димитров откри заседанието на АС и предложи дневния ред. 

Предложеният дневен ред беше приет с пълно болшинство, без „Против” и 

„Въздържали се”. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал.2 от Правилника за дейността на Академичния 

съвет на МУ - Плевен: доц. д-р Бисер Борисов, Габриел Георгиев и Ина Николова. 

Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

По първа точка от дневния ред - Официално връчване на Плакет за 

заслуги и принос за развитието на МУ – Плевен на инж. Олег Миронов Караджов. 

Плакетът беше връчен от проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 
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По втора точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на 

бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2021 г. – докладва А. Луканова. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

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

към 30.06.2021 г. 

 

По трета точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет 

относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2021 г. 
- докладва доц. д-р З. Радионова, д.м., председател на Контролния съвет при 

Медицински университет – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно отчета за 

касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.06.2021 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Приемане на Доклади на 

Председателя на Контролния съвет при Медицински университет – Плевен, по 

реда на чл. 69, ал. 4, т. 2 от ПУД на МУ – Плевен, относно проверка на 

законосъобразността и резултатите от проведените общи събрания на Факултет 

„Фармация“ и Факултет „Обществено здраве“, избори на мандатни ръководни 

длъжности и колективни органи на управление за периода 2021 – 2025 г. - докладва 

доц. д-р З. Радионова, д.м. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Докладите на Председателя на Контролния съвет при 

Медицински университет – Плевен, по реда на чл. 69, ал. 4, т. 2 от ПУД на МУ – 

Плевен, относно проверка на законосъобразността и резултатите от проведените 

общи събрания на Факултет „Фармация“ и Факултет „Обществено здраве“, 

избори на мандатни ръководни длъжности и колективни органи на управление за 

периода 2021 – 2025 г. 
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По пета точка от дневния ред - Приемане на решение за подкрепа и 

включване на МУ – Плевен в инициативата на Ректорите на МУ – София, МУ – 

Пловдив и МУ –Варна за учредяване на Юридическо лице с нестопанска цел 

/ЮЛНЦ/, за осъществяване на дейност в обществена полза, с водещ университет 

МУ – София, при учредяването и регистрацията на сдружението. Подкрепа на 

решението на медицинските университет за излъчване на работна група, състояща 

се от представители на правните отдели на МУ – София, МУ – Пловдив и МУ – 

Варна и юрисконсулт от МУ –Плевен, която да изготви проекти на документи, 

необходими за регистрация на сдружението в Агенция по вписванията - докладва 

проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема решение за подкрепа и включване на МУ – Плевен в 

инициативата на Ректорите на МУ – София, МУ – Пловдив и МУ –Варна за 

учредяване на Юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, за осъществяване на 

дейност в обществена полза, с водещ университет МУ – София, при учредяването 

и регистрацията на сдружението. Подкрепа на решението на медицинските 

университет за излъчване на работна група, състояща се от представители на 

правните отдели на МУ – София, МУ – Пловдив и МУ – Варна и юрисконсулт от 

МУ –Плевен, която да изготви проекти на документи, необходими за регистрация 

на сдружението в Агенция по вписванията 

 

По шеста 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 "Доцент" по 

специалност „Педиатрия“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Иван Ангелов Щърбанов, д.м. за 

нуждите на Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Педиатрия“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Иван Ангелов Щърбанов, д.м. за 
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нуждите на Научноизследователски институт при МУ – Плевен. (Протоколът от 

явното поименно гласуване се прилага отделно). 

 

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

специалност „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Тихомир 

Панков Тотев д.м. за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 18. За – 18. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Тихомир Панков Тотев, 

д.м., за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага 

отделно). 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра 

„Хигиена, медицинска екология, професионални болести и медицина на бедствените 

ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра 

„Хигиена, медицинска екология, професионални болести и медицина на 

бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Кардиология“ към катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“, и обявяване на конкурс за 

заемането ѝ. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

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

пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“ и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврология“ към катедра 

„Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по специалност „Неврология“ към катедра 

„Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м. 

3. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. 

4. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н. 

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, 

д.м.н., която става редовен вътрешен член при отсъствие на титуляр по настоящата 

заповед – вътрешен на МУ-Плевен член на журито. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н., НК, Болница „Св. Наум”, 

София 

2. Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, д.м.н., НК, „Александровска болница”, 

София 

3. Доц. д-р Теодора Кънчева Чамова, д.м., НК, „Александровска болница”, София 

Резервен външен член: Доц. д-р Соня Иванова Христова-Чакмакова, д.м., НК, 

Болница „Св. Наум”, София, която става редовен външен член при отсъствие на 

външен титуляр по настоящата заповед. 
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6. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Общественоздравни науки“, Факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Доцент" по специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра 

„Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

2. Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

3. Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. Надя Велева, д.м., която става редовен вътрешен 

член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – вътрешен на МУ-Плевен член 

на журито. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., МУ - София 

2. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м., Тракийски университет – Ст. 

Загора 

3. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м., МУ-София 

4. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, д.м., Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” - Бургас 

Резервен външен член: Доц. д-р Наталия Василева Ушева, д.м., МУ „Проф. д-р 

Параскев Стоянов” - Варна, която става редовен външен член при отсъствие на външен 

титуляр по настоящата заповед. 

 

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

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

гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“ на МУ 

– Плевен. 
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Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 82 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Акушерство и 

гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“ 

на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

3. Доц. д-р Петя Петрова Чавеева, д.м., СБАЛАГ „Д-р Щерев” – София, МУ-

Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., който става 

редовен вътрешен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – вътрешен на 

МУ-Плевен член на журито. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ - Пловдив 

2. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, д.м., СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД – 

София, МУ - София 

Резервен външен член: Доц. д-р Мария Величкова Юнакова, д.м., СБАЛГ „Д-р 

Щерев” - София, д.м., която става редовен външен член при отсъствие на външен 

титуляр по настоящата заповед. 

 

8. Предложение за включване в Издателския план за 2021 г. на учебна тетрадка - 

протокол „Фармакогнозия I част“ с автори проф. С. Николов, д.ф.н., доц. Мая Йотова, 

д.ф., ас. Г. Дякова, маг. фарм., ас. Д. Трифонова, д.бт. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2021 г. на учебна тетрадка - 

протокол „Фармакогнозия I част“ с автори проф. С. Николов, д.ф.н., доц. Мая 

Йотова, д.ф., ас. Г. Дякова, маг. фарм., ас. Д. Трифонова, д.бт. 

 

9. Предложение за избор на състав на Комисия за присъждане на почетни 

отличия и знаци в МУ – Плевен. 
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Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Определя следния състав на Комисия за присъждане на почетни 

отличия и знаци в МУ – Плевен: 

Председател: Проф. д-р Добромир Димитров, д.м. 

Членове: 

1. Доц. д-р Галя Цветанова Маринова (Ставрева), д.м. 

2. Проф. д-р Мария Петрова Георгиева (Средкова), д.м. 

3.Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. 

4. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. 

5. Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, д.м. 

6. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

 

10. Предложение за избор на състав на Научно-консултативния съвет при МУ – 

Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Определя следния състав на Научно-консултативния съвет при 

МУ – Плевен: 

Председател: Доц. д-р Галя Цветанова Маринова (Ставрева), д.м. 

Членове: 

1. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова), д.м. 

2. Доц. Макрета Тодорова Драганова, д.м. 

3. Доц. Мая Чавдарова Йотова, д.ф. 

4. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. 

5. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

6. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н. д.м. 

 

По седма точка от дневния ред – Направление “Качество и 

акредитация” – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, Зам. ректор. 

1. Предложение за състав на Университетска комисия по качество на обучението 

на МУ – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Определя следния състав на Университетска комисия по качество 

на обучението на МУ – Плевен: 

Председател: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м., Зам. – Ректор „Качество 

и акредитация“ 

Членове: 

1. Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м., Зам. – Декан на ФМ 

2. Доц. д-р Мая Йотова, д.м., Зам. – Декан на ФК-КОА на ФФ 

3. Доц. Макрета Драганова, д.м., Зам. – Декан на ФОЗ 

4. Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м., Зам. – Декан на ФЗГ 

5. Доц. Теодора Вълова, д.п., Председател на КК-КОА на МК 

6. Доц. д-р Здравка Радионова, д.м., Доцент в катедра „Общественоздравни 

науки“ 

7. Ас. Александър Пъшев, асистент в сектор „Неорганична, органична и 

аналитична химия“, ФФ 

8. Преп. Д-р Цветелина Виткова, асистент в сектор „Хигиена, медицинска 

екология и професионални болести“ на ФОЗ 

9. Ас. Д-р Ивелина Русева, асистент в сектор  „Хигиена, медицинска 

екология и професионални болести“ на ФОЗ 

10. Преп. Валя Козова, преподавател в катедра „Медико-диагностични 

дейности“, МК 

11. Вирджиния Лазарова, Началник Учебен отдел 

12. Милена Григорова, гл. Експерт Център СДО 

13. Д-р Елка Тумбева, докторант ОМ 

14. Стоян Божинов, студент V курс, специалност „Медицина“ 

15. Ася Иванова, експерт КОА 

 

По осма точка от дневния ред - Направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“  докл. доц. д-р Диана Пендичева, д.м., Зам. ректор 

1. Предложение за избор на състав на Консултативен съвет по Европейска 

интеграция и международно сътрудничество. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: На основание чл. 15 от действащия Правилник за организация и 

управление на дейността по Европейска интеграция и международно 

сътрудничество (ЕИМС) (PL32-V02- 20.01.2014) определя следния състав на 

Консултативен съвет по Европейска интеграция и международно сътрудничество: 

1. Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. – Председател 

2. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. – Съпредседател  

3. Николина Иванова Ангелова, Експерт ЕИМС – Секретар 

Членове: 

4. Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф., Ръководител сектор „Еразъм+“ 

към направление ЕИМС 

5. Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б., Ръководител сектор „Проектна 

дейност“ към направление ЕИМС 

6. Асистент д-р Айгуля Майрова Акишева, Рък. сектор „Международно 

сътрудничество“ към направление ЕИМС 

7. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., Зам.-декан по учебна и 

международна дейност, Факултет „Медицина“ 

8. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м., Зам.-декан по учебна и 

международна дейност, Факултет „Обществено здраве“ 

9. Гл. асистент Светослав Николаев Стоев, Рък. Факултетна комисия по 

ЕИМС, Факултет „Фармация“ 

10. Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м., Координатор „Еразъм+“, 

Факултет „Здравни грижи“ 

11. Доц. Искра Цанкова Петкова, д.п., Координатор „Еразъм+“, Медицински 

колеж 

12. Марта Димитрова Мешинска, преподавател ДЕСО 

13. Вяра Ценкова Мечкова, юрист 

14. Д-р Мартин Петров Караманлиев, докторант 

15. Ина Георгиева Николова, студент по медицина 5 курс БЕО, Председател 

на Студентски съвет 

16. Мишел да Силва, студент по медицина 5 курс АЕО, Зам.-председател на 

Асоциация на чуждестранните студенти, МУ-Плевен 
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2. Предложение за избор на Работна група за анализ, актуализиране и 

допълнение на Правилник за организация и управление на дейността по Европейска 

интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС) (PL32-V02- 20.01.2014), със срок 

на дейностите до 10 септември 2021 г.  

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Определя следния състав на Работна група за анализ, 

актуализиране и допълнение на Правилник за организация и управление на 

дейността по Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС) 

(PL32-V02- 20.01.2014): 

1. Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м. – Председател 

2. Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б. 

3. Берта Василева Якова, юрист 

4. Вяра Ценкова Мечкова, юрист 

 

По девета точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” – докл. 

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

1. Предложение за промяна на действащите нормативи за учебната и 

научноизследователската заетост на научно-преподавателските кадри в МУ – Плевен 

по Приложение №1 към Правилника за организацията на учебния процес в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за промяна на действащите нормативи за 

учебната и научноизследователската заетост на научно-преподавателските кадри 

в МУ – Плевен по Приложение №1 към Правилника за организацията на учебния 

процес в съответствие с нормативните изисквания. 
 

2. Предложение за определяне размера на таксите на студентите, приети за 

обучение след завършена степен на висше образование, за учебната 2021/2022 г. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Определя следния размер на таксите на студентите, приети за 

обучение след завършена степен на висше образование, за учебната 2021/2022 г.: 
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Специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър” – 1121,88 

лв. 

Специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „магистър” – 1171,88 

лв. 

Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, ОКС „магистър” 

– 1400 лв. 

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, ОКС „магистър” 

– 1100 лв. 

 

Факултет „Медицина“ – докл. проф. д-р С. Илиев, Декан. 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен за периода юни 2021 г. – май 2025 г. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Стратегия за развитие на Факултет „Медицина“ на 

МУ – Плевен за периода юни 2021 г. – май 2025 г. 

 

2. Актуализиране на Квалификационна характеристика на образователно-

квалификационна степен “Магистър”, професионална квалификация “Лекар” във 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Актуализира Квалификационната характеристика на 

образователно-квалификационна степен “Магистър”, професионална 

квалификация “Лекар” във Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на 3 (три) вакантни щатни 

академични длъжности "Асистент" към катедра „Хирургически болести“, Факултет 

„Медицина“, за нуждите на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по съдова 

хирургия и Отделение по коремна и висцерална хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски“ ЕАД – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемане на 3 (три) вакантни щатни 

академични длъжности "Асистент" към катедра „Хирургически болести“, 
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Факултет „Медицина“, за нуждите на Отделение по гръдна хирургия, Отделение 

по съдова хирургия и Отделение по коремна и висцерална хирургия към УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

 

Факултет „Обществено здраве“ – докл. доц. д-р М. Карчева, Декан. 

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Данчо Петров 

Деков, д.м., доцент по съдебна медицина в сектор „Съдебна медицина и деонтология“ 

към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, съгласно § 11 от ПЗР 

на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ със срок от 3 години за нуждите на преподаването в 

сектор „Съдебна медицина“ и нуждите на Отделението по съдебна медицина към 

УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД – Плевен. 

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

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Данчо Петров 

Деков, д.м., доцент по съдебна медицина в сектор „Съдебна медицина и 

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

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

нуждите на преподаването в сектор „Съдебна медицина“ и нуждите на 

Отделението по съдебна медицина към УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД – Плевен. 

(бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докл. доц. д-р Н. Хинкова, Декан. 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков 

Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, съгласно § 11 от ПЗР 

на ЗВО със срок от 2 години. 

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

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков 

Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, съгласно § 11 от 

ПЗР на ЗВО чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ със срок от 2 години за нуждите на 

преподаването в катедрата (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

Медицински колеж - докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м. 
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1. Утвърждаване на актуализирана Квалификационна характеристика на 

специалност „Медицинска козметика“. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализирана Квалификационна характеристика на 

специалност „Медицинска козметика“. 

 

2. Утвърждаване на актуализиран Учебен план на специалност „Помощник 

фармацевт“. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран Учебен план на специалност 

„Помощник фармацевт“. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ 

към катедра „Медико-диагностични дейности“ за нуждите на обучението по 

специалност „Медицинска козметика“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ 

към катедра „Медико-диагностични дейности“ за нуждите на обучението по 

специалност „Медицинска козметика“, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

По десета точка от дневния ред – „Разни” докладва проф. д-р Д. 

Димитров, д.м., Ректор. 

1. Предложение за обявяване на прием на студенти, които имат право да сключат 

договори на основание Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането 

на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява прием на студенти, които имат право да сключат 

договори на основание Наредбата за условията и реда за осигуряване на 

заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с 

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

7.1. „Медицина“, по специалност „Ортопедия и травматология“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Ортопедия и травматология“ към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 
 

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

 

26. 07. 2021 г.     Председател на АС:       (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

         Секретар на АС: (П) 

         Д-р А. Пандурска 
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