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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 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На 27 юли 2020 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 14:00 ч ще се проведе редовно присъствено заседание 

на Академичния съвет в зала «Амброаз Паре» на Телекомуникационен ендоскопски център 

при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

I. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, за 

нуждите на „Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 

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

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (Здравни грижи)“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“ 

и обявяване на конкурс за заемането ú. 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на четири 

академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност „Ортопедия и травматология“ 

към катедра „Ортопедия и травматология“ при МУ – Плевен. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на две 

академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност „Управление на здравните 

грижи“ към катедра „Сестрински хирургични грижи“ при МУ – Плевен. 

5. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на            д-р 

Олимпиада Александровна Атмажова по специалност „Токсикология“.  

6. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на                   д-р 

Никола Кирилов Кирилов по специалност „Ортопедия и травматология“.  

7. Утвърждаване на състав на Научно жури за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по специалност „Право“ в катедра „Социални и фармацевтични дейности“ на 

Медицински колеж.  

8. Предложение за отчисляване с право на защита и утвърждаване на състав на Научно жури 

за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Александър Димитров Любенов по специалност 

„Акушерство и гинекология“.  

9. Предложение за отчисляване с право на защита и утвърждаване на състав на Научно жури 

за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Климентина Димитрова Господинова по специалност 

„Дерматология и венерология“.  

10. Предложение за изменение на Правилника за развитие на академичния състав в  МУ – 

Плевен. 

11. Предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

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

„Атлас по микроскопска анатомия“ с автор проф. д-р Емилиян                 Иванов, д.м. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

II. Направление „Качество и акредитация“ 
1.Утвърждаване на Доклад-самооценка на Проект за откриване на професионално направление 

7.5. „Здравни грижи“ със специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по 

дентална медицина“, ОКС „професионален бакалавър“ с тригодишен срок на обучение, редовна 

форма. 
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2. Утвърждаване на предложение до НАОА за определяне на обучителен капацитет от 60 

студента на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ с тригодишен срок на обучение, редовна форма. 

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

4. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт . 

5. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

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

Здравеопазване и спорт. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

III. Направление „Учебна дейност“ 

Факултет „Медицина“ 
1. Утвърждаване на учебна програма „Кардиохирургия, инвазивна кардиология и 

ехокардиография“ и включване на нова свободноизбираема учебна дисциплина „Кардиохирургия, 

инвазивна кардиология и ехокардиография“ в учебния план на студентите по специалност 

„Медицина“. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Фармация“ 
1. Обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ по „Технология на 

лекарствените форми и биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към катедра 

„Фармацевтични науки и социална фармация“ във факултет „Фармация“. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Здравни грижи“ 
1. Обявяване на конкурс за едно преподавателско място по заместване по учебна клинична 

практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

2. Удължаване срока на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м., катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“ за 1 година. 

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

IV. Разни. 
1. Предложение за разкриване на 4 щатни длъжности „асистент“ по „Образна диагностика“ в 

катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ на Факултет „Здравни грижи“. 

2. Предложение за обсъждане на символите на МУ-Плевен. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №28 

от заседание на АС, проведено на 27 юли 2020 година 

 

Присъстват:   27 члена на АС 

Отсъстват:   13 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р В. Недкова, ас. д-р Поля Маринова, и Иванела 

Димитрова, Мария Георгиева. 

По други причини – проф. Т. Веков, проф. д-р Д. Господинов, проф. Р. Комса-Пенкова, доц. 

д-р Цв. Луканов, д-р Ив. Пресолски, д-р З. Горчева, д-р Полина Василева, Радостин Димитров, 

Ралица Петрова. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

10 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 П. Владова и Константина Каракадиева. 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. 

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

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“ за 

нуждите на „Отделение по пластично-възстновителна и естетична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД, Плевен и обявяване на конкурс за заемането ú. 
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Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“ 

за нуждите на „Отделение по пластично-възстновителна и естетична  хирургия“ към 

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

 

 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (Здравни грижи)“ към катедра „Сестрински и терапевтични 

грижи“ и обявяване на конкурс за заемането ú. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (Здравни грижи)“ към катедра „Сестрински и 

терапевтични грижи“ и обявява конкурс за заемането ú. 

 

 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на четири 

академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност „Ортопедия и травматология“ 

към катедра „Ортопедия и травматология “ при МУ – Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на четири академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност 

„Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия и травматология “ при МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

3.Доц. Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. 

Резервен член: Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, д.м.н., УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив 

2. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м., УМБАЛ “Св. Анна” АД, София 

Резервен член: Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н., УБОТ „Г. Баня” 
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4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на две 

академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност „Управление на здравните 

грижи“ към катедра „Сестрински хирургични грижи “ при МУ – Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

заемане на четири академични длъжности "Главен асистент" по научна специалност 

„Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински хирургични грижи “ при МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

2. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кънчо Трифинов Чамов, д.м., София 

2. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., МУ-Варна 

3.Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н., МУ-Варна 

Резервен член: Доц. Владимир Христов Гончев, д.м., Университет „Асен Златаров” - Бургас 

 

 

5. Утвърждаване състав на Научно жури за присъждане на ОНС „Доктор” на д-р Олимпиада 

Александровна Атмажова по специалност „Токсикология”. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

„Доктор” на д-р Олимпиада Александровна Атмажова по специалност „Токсикология”: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. 

2. Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка-Христова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Диана Илиева Пендичева, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Камен Канев, д.м.н, Нач. клиника “Спешна токсикология и алергология”, ВМА-

София 

2. Доц. Васил Атанасов, д.х., д.м., Началник токсохимична лаборатория, ВМА-София 

3. Проф. д-р Петко Маринов, д.м., Рък. кат. “Фармакология и токсикология” към ФФ, Декан 

на ФФ – МУ-Варна 

Резервен член: Доц. д-р Анета Хубенова, д.м., специалист по Токсикология и Детски болести 
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6. Утвърждаване състав на Научно жури за присъждане на ОНС „Доктор” на д-р Никола 

Кирилов Кирилов по специалност „Ортопедия и травматология. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

„Доктор” на д-р Никола Кирилов Кирилов по специалност „Ортопедия и травматология: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

Резервен член: Доц. д-р Явор Иванов Иванов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н, Нач. клиника “Ортопедия и травматология”, 

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”-София 

2. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, д.м., Кат. “Пропедевтика на вътрешните 

болести”, МУ-Пловдив  

3. Доц д-р Цветанка Петрова Петранова, д.м., Кат. “Вътрешни болести”, МУ-София и 

клиника по Ревматолигия, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”-София 

Резервен член: Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, д.м., Нач. клиника по 

вътрешни билети при НМТБ „Княз Борис III, София 

 

 

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

академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Право“ към катедра „Социални и 

фармацевтични дейности“ на Медицински колеж. 

Гласували 27. За – 27. 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 „Право“ към катедра 

„Социални и фармацевтични дейности“ на Медицински колеж: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Цветан Сивков, д.ю.н. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Пламен Киров, д. право, СУ “СВ. Климент Охридски”-София 

2. Проф. Георги Стефанов Иванов, д.ю.н., Варненски свободен университет “Черноризец 

Храбър” Варна 

3. Проф. Александър Воденичаров, д. право., Академия на МВР-София 

4. Проф. Мариела Янева-Деливреска, д.ю.н., МУ-София 

Резервен член: 

1. Проф. Симеон Тасев, д-р по право, Бургаски свободен университет, ЮФ 
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2. Доц. Красимир Димитров, д-р по право, Софийски университет, ЮФ. 

 

8. Предложение за изменение на Правилника за развитие на академичния състав в  МУ – 

Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за развитие на академичния състав в 

МУ – Плевен. 

 

9. Предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за устройството и дейността на 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 

 

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

„Атлас по микроскопска анатомия“ с автор проф. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

микроскопска анатомия“ с автор проф. д-р Емилиян Иванов, д.м. 

 

 

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

доц. д-р З. Радионова, Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на Доклад-самооценка на Проект за откриване на професионално 

направление 7.5. „Здравни грижи“ със специалност от нерегулираните професии „Асистент на 

лекаря по дентална медицина“, ОКС „професионален бакалавър“ с тригодишен срок на обучение, 

редовна форма. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка на Проект за откриване на професионално 

направление 7.5. „Здравни грижи“ със специалност от нерегулираните професии „Асистент 

на лекаря по дентална медицина“, ОКС „професионален бакалавър“ с тригодишен срок на 

обучение, редовна форма. 

2. Утвърждаване на предложение до НАОА за определяне на обучителен капацитет от 60 

студента на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по дентална 

медицина“ от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“, ОКС „професионален 

бакалавър“ с тригодишен срок на обучение, редовна форма. 
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Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложение до НАОА за определяне на обучителен капацитет 

от 60 студента на специалност от нерегулираните професии „Асистент на лекаря по 

дентална медицина“ от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“, ОКС 

„професионален бакалавър“ с тригодишен срок на обучение, редовна форма. 

 

 

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

 

4. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

„Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

програма „Имунопатология и алергология“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

5. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма 

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

Здравеопазване и спорт. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

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

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

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Направление ”Учебна дейност” – докладва проф. 

М. Александрова. 

Факултет „Медицина“ - докладва проф. д-р А. Аспарихов, Декан. 
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1. Утвърждаване на учебна програма „Кардиохирургия, инвазивна кардиология и 

ехокардиография“ и включване на нова свободноизбираема учебна дисциплина „Кардиохирургия, 

инвазивна кардиология и ехокардиография“ в учебния план на студентите по специалност 

„Медицина“. 

Положително изказване направи проф. д-р Д. Стойков. 

Проф. д-р Сл. Томов предложи доц. д-р П. Тончев да осъществи контакт с проф д-р Луканов 

от Хайделберг за включване на лекция по детска кардиохирургия. 

Гласували 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава учебна програма „Кардиохирургия, инвазивна кардиология и 

ехокардиография“ и включване на нова свободноизбираема учебна дисциплина 

„Кардиохирургия, инвазивна кардиология и ехокардиография“ в учебния план на 

студентите по специалност „Медицина“. 

 

 

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

1. Обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ по „Технология 

на лекарствените форми и биофармация“ в сектор „Технология на лекарствените форми“ към 

катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ във факултет „Фармация“. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност „асистент“ по 

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

лекарствените форми“ към катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ във 

факултет „Фармация“. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ - докладва доц. д-р Ал. Вълков, Декан. 

1. Обявяване на конкурс за едно преподавателско място по заместване по учебна клинична 

практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за едно преподавателско място по заместване по учебна 

клинична практика за специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински 

терапевтични грижи. 

 

2. Удължаване срока на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м., катедра 

„Сестрински терапевтични грижи“ за 1 година. 

Гласували: 28. За – 28. Против -0. 
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АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м., 

катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за 1 година. (бюлетините от тайното гласуване се 

прилагат отделно, като е добавен и тайния вот на гласувалите on line – 6 гл.). 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Разни – докл. проф. д-р Сл. Томов, д.м.н., 

Ректор. 

1. Предложение за обсъждане на символите на МУ-Плевен. 

Проф. д-р Сл. Томов представи на членовете на АС експозе за основаването, развитието и 

израстването на Университета, както и за символите му в досегашния период. Предложено от 

него беше допълване и надграждане на емблемата на МУ-Плевен. 

Проф. д-р С. Поповска направи кратка презентация за символите в медицината и 

значението им. Тя подкрепи желанието за промяна и заключи, че сега е времето да се променим. 

Положителни изказвания направиха проф. д-р Д. Стойков, проф. д-р Дойчинова, проф. д-р 

Средкова, доц. д-р С. Илиев, доц. д-р П. Тончев, проф. д-р Аспарухов, К. Каракадиева. Д-р Статев 

предложи да се обсъдят няколко варианта. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Ас приема допускането на промените в символа на Висшето училище за 

обсъждане и гласуване на Общо събрание, като през този период достъп имат академичната 

и студентската общност. 

 

 

2. Предложение за разкриване на четири академични длъжности "Асистент" по специалност 

„Образна диагностика и лъчелечение“ към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ на 

Факултет „Здравни грижи“ и обявяване на конкурси за заемането им. 

Гласували: 27. За – 27. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива четири академични длъжности "Асистент" по специалност 

„Образна диагностика и лъчелечение“ към катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ 

на Факултет „Здравни грижи“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

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

 

27. 07. 2020 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


