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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 

31.05.2021 г.

I. Избор на Секретар на Академичния съвет.
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

II. Приемане на Доклада на Председателя на Контролния съвет при
Медицински университет – Плевен относно проверка на
законосъобразността и резултатите от проведеното тайно гласуване на
Общото събрание на МУ – Плевен на 13.05.2021 г. за избор на
Председател и Заместник-Председател на Общото събрание, на
Контролен съвет, на Ректор и на Академичен съвет за мандат на
управление 2021 – 2025  г.

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

III. Приемане на мандатната програма на Ръководството на МУ – Плевен
за период на управление 2021 – 2025 г.

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

IV. Предложение за структурни промени в МУ – Плевен.
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

V. Избор на Заместник-Ректори по основните направления на дейност на
МУ – Плевен.

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

VI. Избор на Заместник-Председател на Академичния съвет.
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

VII. Избор на Работна група за анализ, за извършаване на изменения и
допълнения на Правилника за дейността на Академичния съвет на
МУ – Плевен, PL02 – V02 –24.02.2014.

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

mailto:rector@mu-pleven.bg
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VIII. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ангел 
Данчев Йорданов, д.м. за нуждите на катедра „Акушерски грижи“ към Факултет 
„Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 
2. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Страхил Асенов 
Страшилов, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към 
Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 
3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Неврология“ към катедра „Неврология и 
неврохирургия“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Неврологична клиника 
към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ. 
4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 
7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра „Общественоздравни 
науки“, Факултет „Обществено здраве“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
5. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ 
към катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на 
Клиника по гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ.  
6. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична 
длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща 
хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, Факултет „Медицина“, за 
нуждите на Отделение по гръдна хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 
ЕАД – Плевен.  
7. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Клинична 
лаборатория“ към катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и 
алергология“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен.  
8. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Фармацевтична 
химия“ към катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, Факултет 
„Фармация“ на МУ – Плевен.  
9. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Съдебна медицина и 
деонтология“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, 
Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен.  
10. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Токсикология“ към катедра „Фармакология и токсикология“, Факултет 
„Фармация“ на МУ – Плевен.  
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11. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Хигиена 
(вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“ към катедра 
„Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено 
здраве“ на МУ – Плевен.  
12. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен.  
13. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на д-р Константин Михайлов Костов по специалност „Кардиология“. 
14. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на д-р Ирина Боянова Халваджиян по специалност „Педиатрия“. 
15. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на  ас. Георги Маринов Големанов по специалност „Биохимия“. 
16. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на д-р Галя Борисова Георгиева по специалност „Биохимия“. 
17. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на ас. Емил Светлинов Костов по специалност „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“.  
18. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на ас. Меглена Маринова Балабурова по специалност „Управление на здравните 
грижи“.  
19. Предложение за избор на състав на Комисия по етика на 
научноизследователската дейност (КЕНИД). 
20. Предложение за избор на състав на Комисия по финансиране на 
научноизследователските проекти (КФНИП). 
 

    Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 
IX. Направление „Качество и акредитация“ 
1. Предложение на Медицински университет – Плевен за попълване състава 
на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт в НАОА.  

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 
X. Направление „Учебна дейност“ 

Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една щатна 
академична длъжност "Асистент" за нуждите на  сектор „Неврология“ към 
Катедра „Неврология и неврохирургия“. 
2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет 
„Медицина“. 
3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 
7.1. „Медицина“, по специалност „Ревматология“ и разкриване на сектор 
„Ревматология“ към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 
4. Предложение за намаляване на семестриална такса за обучение на студент 
от специалност „Медицина“ Антония Николова Гюрова по реда на чл. 95, ал. 4, 
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т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – 
Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
Факултет „Фармация“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична 
длъжност "Асистент" по биофизика в сектор „Медицинска физика и биофизика“ 
към катедра „Медицинска физика и биофизика, предклинични и клинични 
науки“.
2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет
„Фармация“.
3. Предложение за разкриване на направление „Организация и управление на 
учебно-административния процес“ към Деканата на факултет „Фармация“.

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

Факултет „Обществено здраве“ 
1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет
„Обществено здраве“.

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Факултет „Здравни грижи“ 
1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност
"Асистент" по „Управление на здравните грижи“ в катедра „Сестрински
терапевтични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането ѝ.
2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет
„Здравни грижи“.

Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков 

Медицински колеж 
1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Медицински
колеж.

 Докл.: Доц. д-р Е. Бързашка 

Департамент за езиково и специализирано обучение 
1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на ДЕСО.

 Докл.: Доц. М. Атанасова 

XI. Разни
1. Избор на Научен секретар на МУ – Плевен.

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №1 

от заседание на АС, проведено на 31 май 2021 година 
 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

 

Кворум при: 27 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 21 гласа за целия състав 

13 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 – Избор на Секретар на Академичния 

съвет – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

За Секретар на Академичния съвет се предлага ас. д-р Антоанета Пандурска. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Съгласно чл. т.2 от Правилника за дейността на Академичния съвет на 

МУ-Плевен за Секретар на Академичния съвет избира ас. д-р Антоанета Пандурска. 

 



 ФОРМУЛЯР Индекс: Фо 03.02.00-07 
Издание: П 

Протоколи от Академичен съвет Дата: 20.02.2013 г. 
Страница 2 от 22 

 
По втора точка от дневния ред – Приемане на Доклада на Председателя 

на Контролния съвет при Медицински университет – Плевен относно проверка на 

законосъобразността и резултатите от проведеното тайно гласуване на Общото 

събрание на МУ – Плевен на 13.05.2021 г. за избор на Председател и Заместник-

Председател на Общото събрание, на Контролен съвет, на Ректор и на Академичен 

съвет за мандат на управление 2021 – 2025 г. докладва доц. д-р Здравка Радионова, 

председател на Контролния съвет при МУ-Плевен. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Доклада на Председателя на Контролния съвет при 

Медицински университет – Плевен относно проверка на законосъобразността и 

резултатите от проведеното тайно гласуване на Общото събрание на МУ – Плевен 

на 13.05.2021 г. за избор на Председател и Заместник-Председател на Общото 

събрание, на Контролен съвет, на Ректор и на Академичен съвет за мандат на 

управление 2021 – 2025 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Приемане на мандатната програма на 

Ръководството на МУ – Плевен за период на управление 2021 – 2025 г. - докладва 

проф. д-р Д. Димитров, Ректор. 

Мандатната програма за управление и развитие на Медицински университет – 

Плевен бе предварително раздадена на членовете на АС. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Мандатната програма за управление и развитие на 

Медицински университет – Плевен. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Предложение за структурни 

промени в МУ – Плевен - докладва проф. д-р Д. Димитров, Ректор. 

На основание чл. 38, т.4 от Правилника за устройството и дейността на 

Медицински университет – Плевен и във връзка с. чл. 32, ал. 1, т. 10 от Закона за 

висшето образование се предлага трансформиране на звено „Европейска интеграция и 
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академична мобилност” към отдел „Международно образователни програми, 

сътрудничество и мобилност” в звено „Проектна дейност”. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Звено „Европейска интеграция и академична мобилност” към 

отдел „Международно образователни програми, сътрудничество и мобилност” се 

трансформира в звено „Проектна дейност” на основание чл. 38, т.4 от Правилника 

за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен и във връзка с. 

чл. 32, ал. 1, т. 10 от Закона за висшето образование. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Избор на Заместник-ректори по 

основните направления на дейност на МУ – Плевен - докладва проф. д-р Д. 

Димитров, Ректор. 

Предложения: 

Доц. д-р Соня Вълкова Иванова, д.м., Зам. ректор „Учебна дейност”. 

Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м., Зам. ректор „Качество на 

обучението и акредитация”. 

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м., Зам. ректор 

„Научноизследователска дейност”. 

Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м., Зам. ректор „Европейска 

интеграция и международно сътрудничество”. 

Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н., Зам. ректор „Университетско-

болнична координация”. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: След тайно гласуване за Заместник-ректори бяха избрани както 

следва: 

Доц. д-р Соня Вълкова Иванова, д.м., Зам. ректор „Учебна дейност”. 

Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м., Зам. ректор „Качество на 

обучението и акредитация”. 

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м., Зам. ректор 

„Научноизследователска дейност”. 
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Доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска, д.м., Зам. ректор „Европейска 

интеграция и международно сътрудничество”. 

Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н., Зам. ректор „Университетско-

болнична координация”. (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Избор на Заместник-Председател на 

Академичния съвет - докладва проф. д-р Д. Димитров, Ректор. 

Предложение: 

На основание чл. 6, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ-Плевен, предлага се за Заместник-председател на 

Академичния съвет да бъде избрана доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 6, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за 

дейността на Академичния съвет на МУ-Плевен избира за Заместник-председател 

на Академичния съвет доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. 

 

 

По седма точка от дневния ред - Избор на Работна група за анализ, за 

извършаване на изменения и допълнения на Правилника за дейността на 

Академичния съвет на  МУ – Плевен, PL02 – V02 –24.02.2014 - докладва проф. д-р Д. 

Димитров, Ректор. 

Предложение: 

На основание чл. 38, т. 15 от Правилника за дейността на Академичния съвет на 

МУ-Плевен, предлага се следния състав на Работна група за анализ, за извършаване на 

изменения и допълнения на Правилника за дейността на Академичния съвет на  МУ – 

Плевен, PL02 – V02 –24.02.2014: 

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

2. Ас. д-р Антоанета Пандурска 

3. Велина Дукова 

4. Берта Якова 

5. Бисерка Илиева 
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Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 38, т. 15 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ-Плевен, избира следния състав на Работна група за 

анализ, за извършаване на изменения и допълнения на Правилника за дейността 

на Академичния съвет на  МУ – Плевен, PL02 – V02 –24.02.2014: 

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

2. Ас. д-р Антоанета Пандурска 

3. Велина Дукова 

4. Берта Якова 

5. Бисерка Илиева 

Съгласно чл. 38, ал. 15 от Правилника за дейността на Академичния съвет на 

МУ-Плевен, Комисията за изготви предложение за изменение и допълнения на 

Правилника за дейността на Академичния съвет на МУ – Плевен, PL02 – V02 –

24.02.2014 в срок до 18.06.2021 г. 

 

 

По осма 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 „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Ангел Данчев 

Йорданов, д.м. за нуждите на катедра „Акушерски грижи“ към Факултет „Здравни 

грижи“ на МУ – Плевен. 

Гласували 25. За – 24. Против – 0 и 1 въздържал се. (Протоколът от явното 

поименно гласуване се прилага отделно). 

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 Ангел Данчев 

Йорданов, д.м. за нуждите на катедра „Акушерски грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

 

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

специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Страхил Асенов 
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Страшилов, д.м. за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“ към Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

Гласували 25. За – 24, една бяла бюлетина. Против и въздържали се няма. 

(Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). 

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

избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност „Обща 

хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Страхил Асенов Страшилов, д.м. за 

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

грижи“ на МУ – Плевен. 

 

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

„Медицина“, по специалност „Неврология“ към катедра „Неврология и 

неврохирургия“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Неврологична клиника към 

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

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 66 ал. 5 от ПРАС на МУ-Плевен АС разкрива 

една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 

„Неврология“ към катедра „Неврология и неврохирургия“, Факултет 

„Медицина“, за нуждите на Неврологична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги 

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

4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.4. 

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

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“, 

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

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 66 ал. 5 от ПРАС на МУ-Плевен АС разкрива 

една академична длъжност "Доцент”, ПН 7.4. „Обществено здраве“, по 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“ за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“, Факултет 

„Обществено здраве“, и обявява конкурс за заемането ѝ. 
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5. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра 

„Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиника по 

гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 68 ал. 1 и 2от ПРАС на МУ-Плевен АС разкрива 

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

специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и 

гинекология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиника по гинекология към 

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

 

6. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична 

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

към катедра „Хирургически болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Отделение 

по гръдна хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 68 ал. 1 и 2 от ПРАС на МУ-Плевен АС обявява 

конкурс за заемането на една академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически 

болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Отделение по гръдна хирургия 

към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Клинична лаборатория“ към 

катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен.  

Гласували 40. За – 40. 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 професионално направление 7.1. „Медицина“, 
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специалност „Клинична лаборатория”, в Катедра „Клинична лаборатория, 

клинична имунология и алергология”, към ФЗГ при МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. 

2. Доц. д-р Павлина Димитрова Йорданова-Лалева, д.м. 

3. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м.  

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., който става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. - МУ-Варна 

2. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, д.м.- НМТБ „Цар Борис III“, гр. 

София 

3. Доц. д-р Таня Иванова Денева, д.м. – МУ-Пловдив 

4. Доц. д-р Яна Димитрова Бочева, д.м. – МУ-Варна  

Резервен външен член: Доц. д-р Даниела Иванова Герова, д.м., МУ-Варна, която 

става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен 

на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Фармацевтична химия“ към 

катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, Факултет „Фармация“ на МУ – 

Плевен.  

Гласували 40. За – 40. 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 професионално направление 7.3. „Фармация“, 

специалност „Фармацевтична химия”, в Катедра „Фармацевтична химия и 

фармакогнозия”, към ФФ при МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Пламен Тодоров Пейков, д.ф. 

2. Доц. Стефка Николова Титева, д.ф. 
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Резервен вътрешен член: Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед  

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Георги Цветанов Момеков, д.ф.н. - МУ-София 

2. Проф. Валентина Боянова Петкова, д.ф.н. - МУ-София 

3. Проф. Николай Георгиев Ламбов, д.ф. – МУ-София 

4. Доц. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.н. – МУ- Варна 

5. Доц. Величка Йорданова Андонова, д.ф. – МУ-Варна  

Резервен външен член: Доц. Виолина Трифонова Стоянова, д.х., МУ-София, 

която става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – 

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

на академична длъжност "Доцент" по специалност „Съдебна медицина и деонтология“ 

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

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували 40. За – 40. 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 професионално направление 7.1. „Медицина“, 

специалност „Съдебна медицина”, в Катедра „Обща медицина, съдебна медицина 

и деонтология”, към ФОЗ при МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н. 

2. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, д.м. 

3. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

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

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Павлина Димитрова Йорданова-Лалева, д.м., 

която става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата 

заповед  

Външни членове за МУ – Плевен : 

1. Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м. – МУ-Варна 
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2. Доц. д-р Ирина Славчева Бурбулянова-Калчева, д.м. – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Светлозар Спасов Спасов, д.м. – МУ-Пловдив 

Резервен външен член: Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м., МУ-Варна, която 

става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен 

на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Токсикология“ 

към катедра „Фармакология и токсикология“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 71 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

академична длъжност „Главен асистент”, професионално направление 7.1. 

„Медицина“, специалност „Токсикология”, в Катедра „Фармакология и 

токсикология” при Факултет „Фармация” към МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

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

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

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. – ВМА, гр. София 

2. Проф. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. – МУ-Варна 

3. Проф. Васил Насков Ангелов, д.х., д.м. – ВМА, гр. София 

Резервен външен член: Доц. д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева, д.м., 

ВМА, гр. София, която става редовен външен член при отсъствие на титуляр по 

настоящата заповед – външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Хигиена (вкл. трудова, 

комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“ към катедра „Обща медицина, 

съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен 
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Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 71 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

академична длъжност „Главен асистент”, професионално направление 7.1. 

„Медицина“, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

радиационна, хранене и др.)”, в Катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология” при Факултет „Обществено здраве” към МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. 

2. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. 

3. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен вътрешен член: Проф. Мишел Салватор Израел, д.м., който става 

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

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – МУ-Варна   

2. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. – МУ-Варна 

Резервен външен член: Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м., МУ-

Варна, която става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата 

заповед – външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

12. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 

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

катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 71 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

академична длъжност „Главен асистент”, по професионално направление 7.1. 

„Медицина“, специалност „Психиатрия”, в Катедра „Психиатрия и медицинска 

психология” при Факултет „Обществено здраве” към МУ-Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. 
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2. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м., който става 

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

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. 

Варна 

2. Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н. – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м. – МУ-Варна 

Резервен външен член: Проф. д-р Христо Христов Кожухаров, д.м., МУ-Варна, 

който става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – 

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

д-р Константин Михайлов Костов по специалност „Кардиология“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 56, ал. 4 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 
следния състав на Научно жури за провеждане на конкурс за придобиване на 

образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. 

„Медицина”, по докторска програма „Кардиология”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Владимир Младенов Григоров, д.м., който 

става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата 

заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, д.м.н. – МБАЛ „Сити Клиник”, гр. 

Монтана 

2. Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.н. – УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД,  

гр. Варна 

3. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, д.м. – МУ-София 

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/162-dr-plamen-slavov-pavlov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/164-dr-yavor-yordanov-ivanov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/163-dr-pavlina-cvetkova-nikolova
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Резервен външен член: Проф. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.н., МЦ „Сана 

Медик“, гр. Варна, който става редовен външен член при отсъствие на титуляр по 

настоящата заповед – външен на МУ-Плевен член на журито 

 

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

д-р Ирина Боянова Халваджиян по специалност „Педиатрия“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 45, ал. 1 от ПРАС  на МУ-Плевен (2016 г.) АС 

утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. „Медицина“, докторска 

програма „Педиатрия”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м. 

2. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м. 

Резервен вътрешен член: Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед  

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – МУ-Варна 

2. Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Соня Василева Галчева, д.м. – МУ-Варна 

Резервен външен член: Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м., МУ-Варна, 

която става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – 

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

ас. Георги Маринов Големанов по специалност „Биохимия“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 45, ал. 1 от ПРАС  на МУ-Плевен (2016 г.) АС 

утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, 

докторска програма „Биохимия”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/164-dr-yavor-yordanov-ivanov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/162-dr-plamen-slavov-pavlov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/163-dr-pavlina-cvetkova-nikolova
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1. Проф. Регина Семьоновна Комса-Пенкова, д.б.н. 

2. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед  

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – МУ-Варна 

2. Проф. Алексей Славков Савов, д.б.н. – МУ-София 

3. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Тракийски университет, гр. Стара 

Загора 

Резервен външен член: Доц. Милка Аспарухова Нашар, д.ф., МУ-Варна, която 

става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен 

на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

д-р Галя Борисова Георгиева по специалност „Биохимия“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 45, ал. 1 от ПРАС  на МУ-Плевен (2016 г.) АС 

утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на образователна и 

научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, 

докторска програма „Биохимия”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Регина Семьоновна Комса-Пенкова, д.б.н. 

2. Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед  

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – МУ-Варна 

2. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Тракийски университет, гр. Стара 

Загора 

3. Доц. Милка Аспарухова Нашар, д.ф. – МУ-Варна 

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/164-dr-yavor-yordanov-ivanov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/162-dr-plamen-slavov-pavlov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/163-dr-pavlina-cvetkova-nikolova
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/164-dr-yavor-yordanov-ivanov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/163-dr-pavlina-cvetkova-nikolova
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/162-dr-plamen-slavov-pavlov
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Резервен външен член: Проф. Бистра Цанева Калчева, д.ф., МУ-Варна, която 

става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен 

на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

ас. Емил Светлинов Костов по специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 56, ал. 4 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор”, професионално направление 7.1. „Медицина“, докторска програма 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. Христина Викторова Лебанова, д.ф., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед  

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – МУ-София 

2. Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м. – МУ-Варна 

3. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, д.м. – МУ-София 

Резервен външен член: Доц. Станислав Радославов Георгиев, д.ф., МУ-Пловдив, 

който става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – 

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

 

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

ас. Меглена Маринова Балабурова по специалност „Управление на здравните грижи“.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 45, ал. 1 от ПРАС  на МУ-Плевен (2016 г.) АС 

утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на образователна и 

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/164-dr-yavor-yordanov-ivanov
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/162-dr-plamen-slavov-pavlov
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научна степен „Доктор”, професионално направление 7.4. „Обществено здраве”, 

по докторска програма „Управление на здравните грижи”: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м., която става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – МУ-Варна 2. Доц. Катя Генова 

Егурузе, д.м. – МУ-Варна 

2. Доц. Анна Петрова Георгиева, д.м. – МУ-Варна 

3. Доц. Теодора Николаева Евтимова, д.м. – МУ-Варна, филиал – Шумен 

Резервен външен член: Доц. Валя Иванова Димитрова, д.м., МУ-Варна, която 

става редовен външен член при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен 

на МУ-Плевен член на журито. 

 

19. Предложение за избор на състав на Комисия по етика на 

научноизследователската дейност (КЕНИД). 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Във връзка с чл. 151 от Правилника за устройството и дейността 

на МУ-Плевен определя следния състав на КЕНИД: 

1. Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн – Председател на КЕНИД 

– Европейски магистър по биоетика от Католическия Университет в Льовен, Белгия; 

професор по обществено здраве и биоетика 

2. Доц. Макрета Драганова, дм – Секретар на КЕНИД - обучен член с етична 

експертиза, медицинска експертиза по здравни грижи 

3. Доц. д-р Калоян Стойчев, дм – обучен член с етична експертиза, медицинска 

експертиза по психиатрия и медицинска психология 

4. Доц. д-р Виктория Атанасова, дм - обучен член с етична експертиза, 

медицинска експертиза по педиатрия и неонатология 

5. Доц. д-р Диана Пендичева, дм - обучен член с етична експертиза, експертиза 

по фармакология  

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/structure/faculty-of-medicine/107-department-of-cardiology-pulmonology-and-endocrinology/163-dr-pavlina-cvetkova-nikolova
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6. Гл. ас. Атанас Анов, дф - обучен член с етична експертиза, магистър и доктор 

по философия 

7. Доц. д-р Бисер Борисов, дм – нов член, опит като изследовател, медицинска 

експертиза по вътрешни болести 

8. Доц. д-р Борислав Нинов, дм – обучен член с етична експертиза, медицинска 

експертиза по хирургични болести; външен член в качеството си на лице, което не е в 

трудови взаимоотношения с МУ-Плевен (съгласно утвърдените изисквания комисиите 

по етика следва да включват едно такова лице) 

9. Г-жа Берта Якова - юрист 

 

20. Предложение за избор на състав на Комисия по финансиране на 

научноизследователските проекти (КФНИП). 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Съгласно наредбата за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъща на държавните висши училища научна или 

художествена дейност, приета с Постановление №233/10.09.2016 г. на Министерски 

съвет, определя следния състав на Комисия по финансиране на 

научноизследователските проекти (КФНИП) към МУ-Плевен: 

1. Проф. А. Стоянова, Председател 

2. Проф. д-р М. Средкова 

3. Проф. М. Александрова 

4. Доц. д-р  М. Симеонова 

5. Доц. д-р Г. Ганчева 

6. Доц. д-р Цв. Валентинова 

 

По девета точка от дневния ред - Направление “Качество и 

акредитация” – докл. проф. д-р Д. Димитров, Ректор. 

1. Предложение на Медицински университет – Плевен за попълване състава на 

Постоянната комисия по здравеопазване и спорт в НАОА.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Във връзка с писмо с изх. №518/10.05.2021 г. на Председателя на 

НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева, предлага за обсъждане и приемане 

кандидатурите на проф. д-р Снежанка Тишева, д.м.н., и на доц. д-р Здравка 

Радионова, д.м., за членове на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт в 

НАОА. 

 

 

По десета точка от дневния ред - Направление ”Учебна дейност” - 

докладва проф. д-р Д. Димитров, Ректор. 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една щатна академична 

длъжност „асистент” за нуждите на Сектор „Неврология“ към Катедра „Неврология и 

неврохирургия“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една щатна академична 

длъжност „асистент” за нуждите на Сектор „Неврология“ към Катедра 

„Неврология и неврохирургия“. 

 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Медицина“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен и заповед на Ректора №1043 от 27.04.2021 г., утвърждава структурния 

състав на Общото събрание на Факултет „Медицина“. 

 

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

„Медицина“, по специалност „Ревматология“ и разкриване на сектор „Ревматология“ 

към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Ревматология“ и разкриване на сектор 

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

 

4. Предложение за намаляване на семестриална такса за обучение на студент от 

специалност „Медицина“ Антония Николова Гюрова по реда на чл. 95, ал. 4, т. 9 от 

Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Намалява семестриална такса за обучение на студент от 

специалност „Медицина“ Антония Николова Гюрова по реда на чл. 95, ал. 4, т. 9 

от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – 

Плевен. 

 

 

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

1. Предложение за обявяване на конкурс за една вакантна академична длъжност 

"Асистент" по биофизика в сектор „Медицинска физика и биофизика“ към катедра 

„Медицинска физика и биофизика, предклинични и клинични науки“.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност 

"Асистент" по биофизика в сектор „Медицинска физика и биофизика“ към 

катедра „Медицинска физика и биофизика, предклинични и клинични науки“. 

 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Фармация“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен и Решение на Факултетния съвет на ФФ – Протокол №35 от 19 май 2021 

г.,утвърждава следния структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Фармация“: академичен състав – 31 души (23 хабилитирани и 8 нехабилитирани) 
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– 75%; студенти и докторанти – 8 души – 20%; административен персонал 2-ма 

души – 5%. Дата: 23.06.2021 г. от 13 ч. в зала „Луи Пастьор”, ФФ. 

 

3. Предложение за разкриване на направление „Организация и управление на 

учебно-административния процес“ към Деканата на факултет „Фармация“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива направление „Организация и управление на учебно-

административния процес“ към Деканата на факултет „Фармация“. 

 

 

Факултет „Обществено здраве“– докладва проф. д-р. С. Янкуловска, д.м.н., 

Декан. 

1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет 
„Обществено здраве“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен, Решение на Факултетния съвет на ФОЗ – Протокол №31 от 20 май 2021 г. 

и заповед на Ректора №1247 от 26.05.2021 г., утвърждава общ числен състав на 

Общото събрание на ФОЗ 74 души, в т.ч.: академичен състав 59 чл. (79,73%) от 

които хабилитирани преподаватели 26 души (44,07%), нехабилитирани 

преподаватели 33 души (55,93%); студенти и докторанти 12 чл. (16,22%); 

административен персонал 3-ма души (4, 05%). Дата: 21 юни 2021 г. от 13.00 ч. в 

зала „Амброаз Паре”. 

 

 

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

1. Предложение за разкриване на една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Управление на здравните грижи“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „асистент“ по 

„Управление на здравните грижи“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ и 

обявяване на конкурс за заемането й. 

 

2. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Здравни 

грижи“. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен и Решение на Факултетния съвет на ФЗГ – Протокол №34 от 25 май 2021 

г. и заповед на Ректора №1255 от 27.05.2021 г., утвърждава следния структурен 

състав на Общото събрание на Факултет „Здравни грижи“: Академичен състав: 31 

души (23 хабилитирани и 8 нехабилитирани) – 75 %; студенти и докторанти – 8 

души – 20% и административен персонал 2-ма души – 5%. Дата: 16.06.2021 г. от 13 

ч. в зала „Луи Пастьор”, ФФ. 

 

 

Медицински колеж – докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 

1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Медицински 

колеж. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен и заповед на Ректора № 1317 от 03.06.2021 г. утвърждава следния 

структурен състав на Общото събрание на Медицински колеж: Академичен 

състав: 29 души (8 хабилитирани и 21 нехабилитирани) – 80 %; студенти и 

докторанти – 6 души – 16% и административен персонал 1 член – 4%. Дата: 

17.06.2021 г. от 10 ч. в зала „Ал. Флеминг”, ФФ. 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. доц. д-р М. 

Атанасова, д.б., Директор. 
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1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на ДЕСО. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 47, 

ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-

Плевен утвърждава следния структурен състав на Общото събрание на ДЕСО: 

Присъства целият академичен състав на ДЕСО на основен трудов договор, 

административен персонал и специалисти с висше образование, т.е. 23 души. Дата: 

11.06.2021 г. от 14 ч. в зала 255. 

 

 

По единадесета точка от дневния ред - Разни – докл. проф. д-р д. 

Димитров, Ректор. 

1. Избор на Научен секретар на МУ – Плевен.  

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 27 от Правилника за организацията и 

управлението на научноизследователската дейност в МУ-Плевен и във връзка с 

обезпечаване изпълнението на процедури за заемане на академични длъжности и 

придобиване на научни степени по ЗРАСРБ избира доц. Надя Руменова Велева, 

д.м., за Научен секретар на МУ-Плевен. 

 

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

 

 

31. 05. 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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