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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 

28.06.2021 г. 
 

 
 
 
I. 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 от общите събрания на основните звена на 
университета, избори на мандатни ръководни длъжности и 
колективни органи на управление /ФС/КС/Съвет ДЕСО за периода 
2021 – 2025 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 

II. Утвърждаване на избора на проф. Маргарита Любомирова 
Александрова, д.б.н. за Директор на Департамента за езиково и 
специализирано обучение.   

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

III. Обсъждане и приемане на Политиката за развитие на Медицински 
университет – Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 
IV. Предложение за разкриване на катедра „Урология“ към Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 
V. Предложение за приемане на Правилник за дейността на Академичния 

съвет на  МУ – Плевен за мандат 2021-2025. 
 Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 
VI. Предложение за избор на състав на Научния съвет към 

Научноизследователски институт при МУ – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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VII. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Професор" по 
специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Сергей 
Димитров Илиев, д.м. за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите 
болести“ към Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра 
„Хирургически болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите УМБАЛ „Света 
Марина“ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ.  
3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет 
„Здравни грижи“ на МУ – Плевен.  
4. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Дерматология и венерология“ към катедра „Дерматология, венерология и 
алергология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  
5. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за 
заемане на академична длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Хематология“ към катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен.  
6. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" 
на д-р Антон Петров Георгиев по специалност „Акушерство и гинекология“. 
7. Утвърждаване на места за прием на докторанти, редовна и задочна форма 
на обучение, за учебната 2021/2022 година. 
8. Предложение за избор на състав на Комисия за материално стимулиране на 
представители на преподавателския състав за публикации в реферирани 
списания. 
9. Предложение за избор на състав на Редакционен съвет към Издателския 
център на МУ – Плевен. 
10. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 
научноизследователски проекти за 2021 г. и разпределението на средствата за 
одобрените проекти. 
11. Предложение за приемане на решение относно възможността за 
надхвърляне на средствата, определени за научноизследователски проекти с до 
10 %. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 
VIII. Направление „Европейска интеграция и международно 
сътрудничество“ 
1. Предложение за преструктуриране на направление „Европейска интеграция 
и международно сътрудничество.  

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 
IX. Направление „Учебна дейност“ 
1. Приемане на График на учебните занятия за учебната 2021/2022 г. 
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2. Предложение за обявяване на прием на студенти срещу заплащане за 
учебната 2021/2022 г. 
3. Предложение за организиране и провеждане на допълнителни приемни 
изпити за бакалаври при наличие на незаети места по държавна поръчка след 
трето класиране. 
4. Утвърждаване на организацията на провеждане на учебната 2021/2022 г. 
5. Предложение за провеждане на ваксинационна кампания по факултети на 
МУ – Плевен във връзка с необходимостта от ваксиниране срещу COVID-19. 
6. Утвърждаване на таксите за учебната 2021/2022 г. на студентите от всички 
курсове, приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 
 

Департамент за езиково и специализирано обучение 
1. Утвърждаване на избор на хонорувани преподаватели към ДЕСО за 
учебната 2021/2022 г. 

Докл.: Проф. М. Александрова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №2 

от заседание на АС, проведено на 28 юни 2021 година 

 
Присъстват:   34 члена на АС 

Отсъстват:   6 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Димитър Господинов, доц. Христина 

Лебанова, гл. ас. д-р Паулина Владова. 

По други причини – доц. д-р Илия Вълков, ас. д-р Иван Малкодански, Джулия 

Ботева. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

Кворум при:   25 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. Поради 

учебни ангажименти на Зам. ректора доц. Пендичева, докладваща по  т. 8, същата беше 

изместена с един пункт напред. 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. 
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По първа 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 от общите събрания на основните звена на 

университета, избори на мандатни ръководни длъжности и колективни органи на 

управление /ФС/КС/Съвет ДЕСО за периода 2021 – 2025 г. – докл. доц. д-р З. 

Радионова. 

Гласували 34. За – 34. 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 

от общите събрания на основните звена на университета, избори на мандатни 

ръководни длъжности и колективни органи на управление /ФС/КС/Съвет ДЕСО 

за периода 2021 – 2025 г. (гласуването се проведе едновременно за всички звена). 

 

 

По втора точка от дневния ред – Утвърждаване на избора на проф. 

Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н., за Директор на Департамента за 

езиково и специализирано обучение - – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание ч. 57, ал. 1 от Правилника за устройството и 

дейността на Медицински университет-Плевен и след явно поименно гласуване 

утвърждава избора на проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н., за 

Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение ( протоколът се 

прилага отделно). 

 

По трета точка от дневния ред - Обсъждане и приемане на Политиката 

за развитие на Медицински университет – Плевен - докладва проф. д-р Д. 

Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Приема Политиката за развитие на Медицински университет – 

Плевен. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Предложение за разкриване на 

катедра „Урология“ към Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен - докладва проф. 

д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

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

АС реши: На основание чл. 32, ал. 1, т. 10 от Закона за висшето образование, 

във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на МУ 

– Плевен разкрива Катедра „Урология” в структурата на Факултет „Медицина”, 

предвид изпълненото основание на чл. 27 д от ЗВО и наличието на 7-членен 

академичен състав на основен трудов договор във Висшето училище по 

съответната специалност. 
 

 

По пета точка от дневния ред - Предложение за приемане на Правилник 

за дейността на Академичния съвет на МУ – Плевен за мандат 2021-2025 г. 
докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Доц. Б. Борисов направи следните предложения: 

1. Правилникът да се редактира технически и пунктуационно. 

2. Към чл. 21, ал. 4 пар. 2 да се добави и цитира чл. 31, ал. 5 от ЗВО. 

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

АС реши: Приема Правилника за дейността на Академичния съвет на МУ – 

Плевен за мандат 2021-2025 г. 
 

 

По шеста точка от дневния ред - Предложение за избор на състав на 

Научния съвет към Научноизследователски институт при МУ – Плевен докладва 

проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: На основание чл. 57 д, ал. 5 от Правилника за устройството и 

дейността на МУ – Плевен и чл. 28, ал. 2 от Правилника за устройството и 

дейността на Научноизследователския институт при МУ – Плевен утвърждава 

следния състав на Научния съвет към Научноизследователския институт при МУ 

– Плевен както следва: 

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

2. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. – Заместник-председател 

3. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. – Секретар 

4. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. – член 

5. Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н. – член 

6. Прод. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н. – член 

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

8. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м. - член 

9. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. - член 

 

 

По седма точка от дневния ред - Направление „Европейска интеграция 

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

1. Предложение за преструктуриране на направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество”. 

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

АС реши: На основание чл. 39 от Правилника за устройството и дейността на 

МУ – Плевен се извършва следното преструктуриране: 

1. Трансформиране на отдел „Международни образователни програми, 

сътрудничество и мобилност” (МОПСМ) в отдел „Международно сътрудничество и 

проектна дейност” (МСПД). 

2. Преструктуриране на звено „Международно сътрудничество” чрез обособяване 

на сектор „Еразъм+” и сектор „Международно и вътрешно сътрудничество” (МВС). 

3. Промяна в разпределението на функциите и длъжностите по сектори, наложена 

от разширяване обхвата на дейностите, както следва: 

3.1. Сектор „Еразъм+” 
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• Ръководител сектор „Еразъм+ и Институционален Еразъм+ координатор 

• Експерт „Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал” 

• Експерт „Партньорства с европейски университети” 

• ИТ специалист „Институционална дигитализация на процесите по управление 

на Еразъм+” 

3.2. Сектор „Международно и вътрешно сътрудничество” 

• Ръководител сектор „Международно и вътрешно сътрудничество” 

• Експерт „Международно академично сътрудничество” 

• Експерт „Международни прояви и членства в международни организации” 

3.3. Сектор „Проектна дейност” 

• Ръководител сектор „Проектна дейност” 

• Експерт „Международни проекти и програми” 

• Юрисконсулт 

• Технически сътрудник 

 

 

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 "Професор" по 

специалност „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Сергей Димитров 

Илиев, д.м., за нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ към 

Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. 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 "Професор" по специалност „Обща 

хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, на доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. за 

нуждите на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ към Факултет 

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

отделно). 
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2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически 

болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 34. За – 34. 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 „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести“, Факултет 

„Медицина“, за нуждите УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, и обявява конкурс за 

заемането ѝ. 

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

на академична длъжност "Главен асистент" по специалност „Гастроентерология“ към 

катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – 

Плевен. 

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

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

следния състав на Научно жури за заемане на академична длъжност "Главен 

асистент" по специалност „Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

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

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

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Миглена Стамболийска-Николова, д.м., която 

става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата 

заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска, д.м.н. – МУ-Пловдив 

2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м. – МУ-Пловдив 
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Резервен външен член: Проф. д-р Красимир Антонов, д.м.н., МУ-София, който 

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

на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

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

венерология“ към катедра „Дерматология, венерология и алергология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен.  

Гласували 34. За – 34. 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“ по специалност „Дерматология и венерология“ към катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, 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 Снежина Георгиева Василева, д.м. – МУ-София 

2.  Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.н. – ТрУ-Стара Загора 

3. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, д.м. – МУ-София 

Резервен външен член: Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, д.м., МУ-Пловдив, 

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

 

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

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

„Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен.  
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Гласували 34. За – 34. 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“ по специалност специалност „Хематология“ към катедра 

„Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

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

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

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

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Бойко Радев Шентов, д.м., който става редовен 

вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева, д.м. – Аджибадем Сити Клиник център, гр. 

Варна 

2. Доц. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, д.м. – МУ-Пловдив 

Резервен външен член: Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова, д.м., МУ-Пловдив, 

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

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

р Антон Петров Георгиев по специалност „Акушерство и гинекология“. 

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

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

следния състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на д-р Антон 

Петров Георгиев по специалност „Акушерство и гинекология“: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. 

2. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

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 вътрешен член: Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., който става 

редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед 

Външни членове за МУ-Плевен: 

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

2. Проф. д-р Николай Тодоров Ватев, д.м. – МУ-Пловдив 

3. Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, д.м. – МУ-София 

Резервен външен член: Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, д.м., МУ-София, 

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

външен на МУ-Плевен член на журито. 

 

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

обучение, за учебната 2021/2022 година  

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

АС реши: Утвърждава предложените места за прием на докторанти, редовна 

и задочна форма на обучение, за учебната 2021/2022 година. 

 

8. Предложение за избор на състав на Комисия за материално стимулиране на 

представители на преподавателския състав за публикации в реферирани списания.  

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

АС реши: Избира следния състав на Комисия за материално стимулиране на 

представители на преподавателския състав за публикации в реферирани 

списания: 

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

2. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. – член 

3. Доц. Д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. - член 

4. Ибрахим Мехмедов Потурлиев – член 

5. Габриел Бориславов Георгиев - член 

 

 
9. Предложение за избор на състав на Редакционен съвет към Издателския център 

на МУ – Плевен.  

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

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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АС реши: Избира следния състав на Редакционния съвет към Издателския 

център на МУ – Плевен: 

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

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

3.  Доц. Милена Атанасова Атанасова, д.б. - член 

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

5. Доц. д-р Виолета Йорданова Данчева, д.м. - член 

 

10. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2021 г. и разпределението на средствата за 

одобрените проекти. 

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

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране 

на научноизследователски проекти за 2021 г. и разпределението на средствата за 

одобрените проекти. 

 

11. Предложение за приемане на решение относно възможността за надхвърляне 

на средствата, определени за научноизследователски проекти с до 10 %. 

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

АС реши: Утвърждава възможността за надхвърляне на средствата, 

определени за научноизследователски проекти с до 10 %. 

 

 

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

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

1. Приемане на График за учебните занятия за учебната 2021/2022 г.  

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

АС реши: Приема Графика на учебните занятия за учебната 2021/2022 г. 

(графикът се прилага отделно). 

2. Предложение за обявяване на прием на студенти срещу заплащане за учебната 

2021/2022 г.  

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: МУ – Плевен обявява прием на студенти срещу заплащане 

съгласно изискванията на чл. 21 ал. 1 от ЗВО за специалностите със свободен 

капацитет. 

 

 
3. Предложение за организиране и провеждане на допълнителни приемни изпити 

за бакалаври при наличие на незаети места по държавна поръчка след трето класиране.  

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

АС реши: При наличие на незаети места по държавна поръчка след трето 

класиране да се организират и проведат допълнителни приемни изпити за 

бакалаври. 

 

4. Утвърждаване на организацията на провеждане на учебната 2021/2022 г.  

Изказвания и лични мнения за формата на обучение направиха проф. Д. 

Димитров, доц. д-р П. Тончев, доц. д-р Хинкова, проф. д-р Д. Стойков , проф. 

Александрова, доц. Бързашка, Н. Велева, Ина Николова. 

Гласували 34. За – 33. Против - 0 и 1 - въздържал се. 

АС реши:  
1. Обучението на студентите от 1 и 2 курс на специалностите „Медицина“ и 

„Фармация“ да се организира изцяло в присъствена форма.  

2. В изцяло присъствена форма да се организира и обучението на студентите 

от 1 курс за всички други специалности в Университета (с изключение на 

задочната форма). 

3. За курсовете от 3-ти до 6-ти на специалност „Медицина“, от 3-ти до 5-ти на 

специалност „Фармация“ и от 2-ри до 3-ти и съответно 4-ти на бакалавърските 

специалности, да се реализира смесен тип обучение – всички лекции да се 

провеждат в електронна среда, а всички упражнения – присъствено, при спазване 

на противоепидемичните изисквания. 

4. За провеждане на обучение в електронна среда да се използва единна 

платформа за целия университет (виртуална класна стая в СЕДО). 

5. При възможност за спазване на противоепидемичните мерки и при 

необходимост, свързана със спецификата на дисциплината, по изключение, 

лекциите по т. 3 могат да се провеждат присъствено.  
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6. За провеждането на лекции на големи потоци студенти да се използва зала 

„Магнум“ във Втора клинична база при спазване на дистанция или потоците да се 

разделят и занятията да се провеждат паралелно в две зали, ползвайки 

възможностите на телеобучението. 

7. Да не се обединяват групи и/или практически упражнения при 

провеждането на занятията на студенти от 1-ви и 2-ри курс. 

8. Да не се допускат повече от две студентски групи в дадена клиника или 

отделение в един и същ времеви период.  

9. Клиничните упражнения да се заложат в разписите по възможност до обяд.  

 

5. Предложение за провеждане на ваксинационна кампания по факултети на МУ – 

Плевен във връзка с необходимостта от ваксиниране срещу COVID-19. 

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

АС реши: Всички студенти, които представят сертификат за ваксиниране до 

30.09.2021 г., да получат 3 свободни от занятия дни и да участват в томбола за 

парична награда от 1000 лв. 

 

6. Утвърждаване на таксите за учебната 2021/2022 г. на студентите от всички 

курсове, приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

Изказване за високата такса за п.н. „Социални дейности” направи доц. д-р Е. 

Бързашка. 

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

АС реши: Утвърждава таксите за учебната 2021/2022 г. на студентите от 

всички курсове, приети по чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. проф. М. 

Александрова, д.б.н., Директор. 

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

АС реши: Съгласно чл. 103 от ПРАС на МУ – Плевен утвърждава за учебната 

2021/2022 г. следните хонорувани преподаватели към ДЕСО: 

1. Мая Христова Тодорова   френски език 
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2. Красимира Михайлова Къндева  български зик 

3. Доц. Теодора Димитрова Вълова  български зик 

4. Мл. н. с. Валерий Любенов Русинов латински език 

 

 

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

 

 

28. 06. 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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