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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №35 

от заседание на АС, проведено на 1 март 2021 година 

 

Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   12 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р А. Аспарухов, проф. Т. Веков, проф. д-р Т. 

Делийски, проф. д-р В. Недкова, проф. д-р Д. Стойков, проф. Регина Комса-Пенкова, д-

р П. Василева, Радостин Димитров, Иванела Димитрова, Мария Георгиева, 

Константина Каракадиева. 

По други причини –д-р Цв. Луканов. 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 29 члена 

 

Кворум при: 19 члена на АС за целия състав 

15 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 15 гласа за целия състав 

11 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 Ц. Дойчинова, доц. д-р Ал. Вълков и Ралица 

Петрова. Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 
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По първа точка от дневния ред – докл. проф. д-р Сл. Томов, Ректор. 

1. Провеждане на избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото 

събрание на МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

Гласували 28. 

АС реши: Чрез тайно гласуване избира 47 членове на Общото събрание на 

МУ-Плевен от квотата на нехабилитираните преподаватели (бюлетините и 

списъкът на избраните преподаватели се прилагат отделно). 

 

2. Утвърждаване на представители на студентите и редовните докторанти за 

членове на Общото събрание от квотата на студенти и докторанти. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава представителите на студентите и редовните 

докторанти за членове на Общото събрание от квотата на студенти и докторанти. 

 

3. Утвърждаване на представители на администрацията за членове на Общото 

събрание от квотата на администрацията. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава представителите на администрацията за членове на 

Общото събрание от квотата на администрацията. 

 

4. Утвърждаване на списъчен състав на Общото събрание на МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава списъчния състав на Общото събрание на МУ-Плевен 

както следва (списъкът се прилага отделно): 

Представители на хабилитираните преподаватели    – 141 

Представители на нехабилитираните преподаватели - 47 

Представители на студенти и докторанти                      - 38 

Представители на административни служители          - 9 

 

5. Утвърждаване на Дневен ред на Общото събрание на МУ-Плевен. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Дневния ред на Общото събрание на МУ-Плевен, 

което ще се проведе на 13.05.2021 г. 

 

 

По втора точка от дневния ред – докл. г-н И. Потурлиев, Фин. директор. 

1. Приемане на бюджета на Медицински университет - Плевен за 2021 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема бюджета на Медицински университет - Плевен за 2021 г. 

 

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Медицински университет - Плевен 

към 31.12.2020 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на Медицински 

университет - Плевен към 31.12.2020 г. 

 

3. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на 

бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2020 г. – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, Предс. на 

КС. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно отчета за 

касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2020 г. 

 

4. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към бюджета на 

МУ-Плевен за 2021 г. – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, Предс. на КС. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно обяснителната 

записка към бюджета на МУ-Плевен за 2021 г. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Направление “Научноизследователска 

дейност” – докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 
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1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ на д-р Боян Атанасов Стойков, д.м. за 

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

МУ – Плевен. 

Гласували 21. За – 21. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на д-р Боян 

Атанасов Стойков, д.м., за заемане на академичната длъжност "Доцент" по 

специалност „Урология“, ПН 7.1. „Медицина“ за нуждите на катедра „Сестрински 

хирургични грижи“ към Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

 

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

„Медицина“ по специалност „Клинична лаборатория“ към катедра „Клинична 

лаборатория, клинична имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“, за 

нуждите на Клинична лаборатория към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, 

и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по специалност „Клинична лаборатория“ към катедра „Клинична 

лаборатория, клинична имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“, 

за нуждите на Клинична лаборатория към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 

Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.3. 

„Фармация“ по специалност „Фармацевтична химия“ към катедра „Фармацевтична 

химия и фармакогнозия“, Факултет „Фармация“, и обявяване на конкурс за заемането 

ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Фармация“ по специалност „Фармацевтична химия“ към катедра 

„Фармацевтична химия и фармакогнозия“, Факултет „Фармация“, и обявява 

конкурс за заемането ѝ. 
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4. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, 

съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, 

съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“, и обявява 

конкурс за заемането ѝ. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по 

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

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по специалност „Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по 

гастроентерология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявява 

конкурс за заемането ѝ. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“ по специалност „Дерматология и венерология“ към катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на 

Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“ по специалност „Дерматология и венерология“ към катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“, Факултет „Медицина“, за нуждите 
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на Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

ЕАД – Плевен, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 

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

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

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

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

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

деонтология“, Факултет „Обществено здраве“, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хематология“ към катедра „Нефрология, 

хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиника по 

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

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

„Медицина“, по специалност „Хематология“ към катедра „Нефрология, 

хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“, за нуждите на 

Клиника по хематология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и 

обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

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

фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 28. За – 28. 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 научна 
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специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

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

Резервен член: Доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Диана Петкова Господинова, д.м., Нач. отд. по Пневмология с дейност 

по медицина на съня и неинвазивна вентилация на УМБАЛ “Св. Марина”-Варна 

2. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м., Рък. Кат. “Патофизиология, МУ-

Пловдив 

Резервен член: Проф. д-р Константин Николов Рамшев, д.м.н., ВМА-София 

 

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

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

интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет 

„Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували 28. За – 28. 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 

„Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология и 

интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Проф. д-р Камелия Цватанова, д.м. 

2. Проф. д-р Добромир Димитров, д.м. 

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

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Кириен Кьосев, д.м., Нач. Втора клиника по коремна хирургия при 

ВМА-София 
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2.Доц. д-р Георги Попиванов, д.м., Клиника по Ендоскопска и ендокринна 

хирургия и колопроктология при ВМА-София 

Резервен член: Проф. д-р Никола Владов, д.м.н., Нач. Клинка по Чернодробно-

панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София 

 

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

д-р Данаил Ивайлов Мартинов по специалност „Медицинска биология“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

ОНС "Доктор" на д-р Данаил Ивайлов Мартинов по специалност „Медицинска 

биология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 

2. Доц. Милена Атанасова, д.и. 

Резервен член: Доц. д-р Румен Русев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Албена Владимирова Александрова, д., Кат. “Химия и биохимия, 

Физиология и патофизиология”, СУ “Св. Св. Климент Охридски” 

2. Доц. Албена Георгиева Йорданова, д., Клиника по Ендоскопска и ендокринна 

хирургия и колопроктология при ВМА-София 

3. Проф. Радостина Ивайлова Александрова, д.б.н., секция “Патология”, Институт 

по експериментална морфология, патология и музей на БАН 

Резервен член: Доц. Мария Казакова, д.б., МУ-Пловдив. 

 

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

д-р Нина Пекова Айвазова по специалност „Медицинска биология“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

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

ОНС "Доктор" на д-р Нина Пекова Айвазова по специалност „Медицинска 

биология“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1.  Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
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2. Доц. Милена Атанасова, д.и. 

Резервен член: Доц. д-р Румен Русев, д.м. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Добри Кюркчиев, д.м.н., МБАЛ “Св. Иван Рилски” 

2. Доц. Павел Рашев, д.и., Институт по биология и имунология на размножаването 

“Акад. Кирил Братанов” (ИБИР-БАН) 

3. Доц. Милена Мурджева, д.б., ИБИР-БАН 

Резервен член: Доц. Румен Димитров, д.б., ИБИР-БАН, New life ин витро център, 

Пловдив 

 

13. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност в МУ – 

Плевен през 2021 година. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Плана за развитие на научноизследователската дейност в 

МУ – Плевен през 2021 година. 

 

14.  Утвърждаване на резултатите от завършилите през 2020 г. 

научноизследователски проекти, финансирани през 2019 г. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от завършилите през 2020 г. 

научноизследователски проекти, финансирани през 2019 г. 

 

15. Утвърждаване финансирането на проект, кандидатствал по процедура за 

частично финансиране на научни форуми, на които МУ – Плевен е организатор през 

2021 г.  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава финансирането на проект, кандидатствал по 

процедура за частично финансиране на научни форуми, на които МУ – Плевен е 

организатор през 2021 г.  

 

16. Утвърждаване на предложение за такси за обучение на докторанти в 

самостоятелна форма на докторантура, външни за МУ – Плевен. 
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Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Докторантите в самостоятелна форма на обучение, външни за МУ-

Плевен, при зачисляването си да заплащат оне две семестриални такси в общ 

размер на 2000 лв. (две такси по 1000 лв.). 

 

17. Предложение за включване в Издателския план за 2021 г. и издаване на ISBN 

номера на монография „Увреди на периферната нервна система“ с автор проф. д-р 

Вихър Манчев Ковачев, д.м.н., и ръководство по ортопедия и травматология за 

студенти и специализанти „Диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода 

на обогатена тромбоцитна плазма“ с автори ас. д-р Манчо Ковачев, д.м. и д-р Цветан 

Соколов, под научната редакция на проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.н. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план за 2021 г. и издаване на ISBN номера 

на монография „Увреди на периферната нервна система“ с автор проф. д-р Вихър 

Манчев Ковачев, д.м.н., и ръководство по ортопедия и травматология за студенти 

и специализанти „Диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода на 

обогатена тромбоцитна плазма“ с автори ас. д-р Манчо Ковачев, д.м. и д-р Цветан 

Соколов, под научната редакция на проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.н. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред – Направление ”Учебна дейност” – 

докладва проф. М. Александрова. 

1. Утвърждаване на предложение относно организацията на учебния процес в 

МУ- Плевен през летния семестър на учебната 2020/2021 година. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложението относно организацията на учебния 

процес в МУ- Плевен през летния семестър на учебната 2020/2021 година, 

съобразено с обявените противоепидемични ерки в страната, заповед № РД-01-

20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл 32, ал. 1, т.1 от ЗВО 

(Решението се прилага отделно). 

Факултет „Медицина“ - докладва проф. д-р Д. Димитров, Зам. декан. 
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1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една вакантна длъжност 

„асистент” за нуждите на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Сектор„Ендокринология“. 

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една вакантна длъжност 

„асистент” за нуждите на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

Сектор„Ендокринология“. 

 

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

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

"Асистент" в катедра "Медицинска генетика" за нуждите на преподаването по 

дисциплината "Медицинска генетика". 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за една вакантна академична длъжност 

"Асистент" в катедра "Медицинска генетика" за нуждите на преподаването по 

дисциплината "Медицинска генетика".  

 

2. Предложение за промени в Правилника за устройството и дейността на 

факултет „Фармация“ и Правилника за работа на Факултетния съвет на факултет 

„Фармация“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава промените в Правилника за устройството и дейността 

на факултет „Фармация“ и Правилника за работа на Факултетния съвет на 

факултет „Фармация“. 

 

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

Декан. 

1. Предложение за обявяване на конкурс за «преподавател по практика» в 

катедра «Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации» за нуждите на специалност „Опазване и контрол на 

общественото здраве“ към катедрата. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Обявява конкурс за «преподавател по практика» в катедра 

«Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации» за нуждите на специалност „Опазване и контрол на 

общественото здраве“ към катедрата. 

 

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

1. Разкриване на едно щатно място и обявяване на конкурс за заемане на АД 

„Асистент“ по „Гастроентерология“, в катедра „Сестрински терапевтични грижи“, за 

нуждите на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива едно щатно място и обявява конкурс за заемане на АД 

„Асистент“ по „Гастроентерология“, в катедра „Сестрински терапевтични 

грижи“, за нуждите на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен. 

 

2. Приемане и утвърждаване на актуализиран Правилник за работата на 

Факултетния съвет на факултет „Здравни грижи“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и утвърждава актуализиран Правилник за работата на 

Факултетния съвет на факултет „Здравни грижи“. 

 

3. Приемане и утвърждаване на актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Здравни грижи“. 

Гласували: 28. За – 28. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и утвърждава актуализиран Правилник за устройството и 

дейността на факултет „Здравни грижи“. 

 

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

 

01. 03. 2021 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 


