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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 заседание на Академичен съвет 

31.01.2022 г. 
 

 
 

 

I. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 
развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на                      
доц.  д-р Дима Крумова Цанова, д.м. 
 

 

II. Избор на Секретар на Академичния съвет на МУ – Плевен. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

 
III. Разкриване на Ресусцитационен център към структурата на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

IV. Направление „Научноизследователска дейност“ 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Неврология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Росен Тодоров   
Русев, д.м. за нуждите на катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет 
„Медицина“ на МУ – Плевен. 

2. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по 
специалност „Обща хирургия“, към катедра „Пропедевтика на 
хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

3. Утвърждаване на места за прием на докторанти, редовна и задочна форма на 
обучение, за учебната 2022/2023 година. 

4. Приемане на Годишния издателски план на Издателски център при МУ – 
Плевен за 2022 г. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
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V. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2021 г. 
2. Приемане на отчетен доклад  за резултатите от проведените вътрешни одити 

за 2021 г. 
3. Приемане на отчетен доклад за резултатите от проведени анкетни проучвания 

през 2021 г. 
4. Приемане на График за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори на 

МУ – Плевен и разпределение на вътрешни одитори за 2022 г. 
5. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение 

към доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 
регулираните професии „Медицински лаборант“, ОКС „професионален 
бакалавър“, професионално направление „Здравни грижи“. 

6. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение 
към доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 
регулираните професии „Рентгенов лаборант“, ОКС „професионален 
бакалавър“, професионално направление „Здравни грижи“. 

7. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение 
на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 
нерегулираните професии „Медицинска козметика“, ОКС „професионален 
бакалавър“, професионално направление „Здравни грижи“. 

8. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 
съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 
програма „Акушерство и гинекология“. 

9. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 
програма „Акушерство и гинекология“ от професионално направление 7.1 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
     

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
  

VI. Направление „Учебна дейност“ 
1. Приемане на предложение за броя на приеманите студенти за учебната  

2022/2023 година. 
2. Актуализиране на правилата за организиране и провеждане на учебния 

процес през летния семестър на учебната 2021/2022 година. 
 

                Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 

Факултет „Фармация“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 

7.3. Фармация, по специалност „Технология на лекарствените форми и 
биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра 
„Фармацевтични науки и социална фармация“, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 

 

            Докл.: Проф. Т. Веков  
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VII. Разни 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 
7.1. „Медицина“, към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, 
Факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Отделение по лъчелечение към 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

от заседание на АС, проведено на 31 януари 2022 година 

 

 
Присъстват:   34 члена на АС 

Отсъстват:   5 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Димитър Господинов, проф. д-р Савелина Поповска, 

Константина Каракадиева, проф. д-р Димитър Стойков – в отпуск, ас. д-р Борис  

Духленски – уважителни причини. 

Участващи on line: доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, доц. д-р Диана Пендичева-

Духленска, доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, доц. д-р Надежда Хинкова, Джулия Ботева, 

Цветислав Петров, Мария Челебиева 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

     16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   17 гласа за целия състав 

     11 гласа за хабилитирания състав 

 

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

дневен ред беше приет единодушно, без „Против“ и „Въздържали се“. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ – Плевен: доц. д-р Бисер Борисов, гл. ас. Бисерка Василева и             

д-р Мартин Караманлиев. Приема се единодушно, без против и въздържали се. 
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По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен - 

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

1. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на доц. д-р Дима 

Крумова Цанова, д.м.  

 

По втора точка от дневния ред – Избор на Секретар на Академичния 

съвет на МУ – Плевен – докладва проф. д-р Д. Димитров, Ректор 

За Секретар на Академичния съвет се предлага Габриел Бориславов Георгиев. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за дейността на Академичния 

съвет на МУ – Плевен за Секретар на Академичния съвет избира Габриел 

Бориславов Георгиев. 

 

По трета точка от дневния ред – Разкриване на Ресусцитационен център 

към структурата на Научноизследователски институт при МУ – Плевен – докладва            

Проф. д-р Д. Димитров за постъпил доклад от акад. д-р Григор Горчев, д.м.н. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Разкрива Ресусцитационен център към структурата на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен с ръководител проф. д-р Камелия 

Цветанова, д.м. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

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

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

специалност „Неврология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Росен Тодоров Русев, д.м. за 

нуждите на катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен. 

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

АС реши: Чрез явно поименно гласуване и на основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на           

МУ – Плевен утвърждава избора на д-р Росен Тодоров Русев, д.м. за заемане на 
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академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване 

и спорт“, професионалното направление 7.1. „Медицина“ в Катедра „Неврология и 

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

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

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

хирургия“, към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“ 

на МУ – Плевен. 

Гласували: 34. За – 34. 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 „Обща хирургия“, към катедра „Пропедевтика на хирургическите 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н.  

2. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. 

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

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., който става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.  

2. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м.  

Резервен външен член: проф. д-р Георги Тодоров Байчев, д.м., който става редовен 

външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 
3. Утвърждаване на места за прием на докторанти, редовна и задочна форма на 

обучение, за учебната 2022/2023 година.  

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава следните места за прием на докторанти, редовна и 

задочна форма на обучение, за учебната 2022/2023 година: редовна форма – 8, задочна 

форма – 1. 
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4. Приемане на Годишния издателски план на Издателския център при Медицински 

университет – Плевен за 2022 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема Годишния издателски план на Издателския център при 

Медицински университет – Плевен за 2022 г., който съдържа 24 – учебници и учебни 

помагала, 4 – монографии, 7 – помагала. 

 

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

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

1. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2021 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема Отчет за дейността по качество и акредитация за 2021 г. 

 
2. Приемане на отчетен доклад  за резултатите от проведените вътрешни одити за  

2021 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема отчетен доклад за резултатите от проведените вътрешни 

одити за 2021 г. 

 
3. Приемане на отчетен доклад за резултатите от проведени анкетни проучвания през 

2021 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема отчетен доклад за резултатите от проведени анкетни 

проучвания през 2021 г. 

 
4. Приемане на График за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори на МУ – 

Плевен и разпределение на вътрешни одитори за 2022 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема График за провеждане на вътрешни одити в катедри/сектори 

на МУ – Плевен и разпределение на вътрешни одитори за 2022 г. 

 
5. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение към 

доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от регулираните професии 
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„Медицински лаборант“, ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление 

„Здравни грижи“. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава актуализиран състав на комисия за изготвяне на 

допълнение към доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Медицински лаборант“, ОКС „професионален бакалавър“, 

професионално направление „Здравни грижи“: 

Председател: Доц. д-р Фредерик Григоров, д.м. 

Членове: 

1. Красимира Патева Лисаева – асистент, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

2. Петринка Лачовска – асистент, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

3. Маргарита Моллова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

4. Валентина Козова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

5. Вероника Панталеева – експерт обучение и квалификация, Медицински колеж. 

 
6. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение към 

доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от регулираните професии 

„Рентгенов лаборант“, ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление 

„Здравни грижи“. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава актуализиран състав на комисия за изготвяне на 

допълнение към доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

регулираните професии „Рентгенов лаборант“, ОКС „професионален бакалавър“, 

професионално направление „Здравни грижи“: 

Председател: Доц. д-р Фредерик Григоров, д.м. 

Членове: 

1. Доц. Десислава Костова-Лефтерова, д.м., катедра „Медико-диагностични дейности“ 

2. Нина Михайлова – асистент, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

3. Силвия Габърска – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

4. Зорница Алексеева – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

5. Валентина Козова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

6. Тоня Пацева – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

7. Вероника Панталеева – експерт обучение и квалификация, Медицински колеж. 
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7. Утвърждаване на актуализиран състав на комисия за изготвяне на допълнение на 

доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от нерегулираните професии 

„Медицинска козметика“, ОКС „професионален бакалавър“, професионално направление 

„Здравни грижи“. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализиран състав на комисия за изготвяне на 

допълнение на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност от 

нерегулираните професии „Медицинска козметика“, ОКС „професионален 

бакалавър“, професионално направление „Здравни грижи“: 

Председател: Доц. д-р Фредерик Григоров, д.м. 

Членове: 

1. Хрета Аспарухова – асистент, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

2. Цветелина Иванова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

3. Елина Иванова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

4. Валентина Козова – преподавател, катедра „Медико-диагностични дейности“ 

5. Максимка Минкова – Инспектор УД, Медицински колеж. 

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

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Акушерство и 

гинекология“. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали – няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Акушерство и гинекология“. 

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

програма „Акушерство и гинекология“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали – няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Акушерство и гинекология“ от професионално направление 7.1 

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

 

 



 ФОРМУЛЯР Индекс: Фо 03.02.00-07 
Издание: П 

Протоколи от Академичен съвет Дата: 20.02.2013 г. 
Страница 7 от 8 

 
 

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

доц. д-р С. Вълкова, Заместник-Ректор 

1. Предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2022/2023 г. – общо 457 

бр., съгласно Приложение №1 и предложение за брой приемани студенти платено 

обучение: 

1.1. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – 30 бр., редовно обучение  

1.2. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 15 бр., задочно обучение 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава предложението за броя на приеманите студенти за 

учебната 2022/2023 г., съгласно Приложение №1 

 
2. Актуализиране на правилата за организиране и провеждане на учебния процес през 

летния семестър на учебната 2021/2022 година.  

Учебният процес през летния семестър на учебната 2021/2022 година в МУ – Плевен 

да стартира в хибридна форма: присъствено и в електронна среда  чрез използване на 

Системата за електронно и дистанционно обучение (СЕДО) на МУ – Плевен, при стриктно 

спазване на утвърдения график за съответната специалност и разпоредбите на Министъра 

на здравеопазването.  

2.1. Лекциите за I-ви курс АЕО да се провеждат присъствено като се спазват всички 

противоепидемични мерки. За всички останали курсове лекциите да се провеждат в 

електронна среда. 

2.2. Практическите занятия за I-ви курс БЕО и АЕО да се провеждат присъствено. 

Практическите занятия за останалите курсове да се провеждат на ротационен принцип по 

график: една седмица – присъствено, една седмица – в електронна среда. По предложение 

на Ръководителите на катедри, утвърдено от Декана на факултета/Директора на 

колежа/Директор на ДЕСО, се допуска провеждането в електронна среда и на част от 

практическите занятия по дисциплини, при които е от съществено значение практическото 

обучение в присъствена/клинична среда. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава актуализираните правилата за организиране и 

провеждане на учебния процес през летния семестър на учебната 2021/2022 година. 
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Факултет „Фармация“ – докладва доц. д-р П. Йорданова-Лалева, д.м. 

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

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

„Технология на лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и социална 

фармация“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. Фармация, 

по специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ в сектор 

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

социална фармация“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

По седма точка от дневния ред – Разни – докладва проф. Димитров, Ректор. 
 

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

„Медицина“, към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, Факултет „Здравни 

грижи“, за нуждите на Отделение по лъчелечение към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се – няма. 

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

„Медицина“, към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“, Факултет „Здравни 

грижи“, за нуждите на Отделение по лъчелечение към УМБАЛ „Д-р Георги 

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

 

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

 

 

 

31.01.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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