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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 онлайн заседание на Академичен съвет  

18.05.2020 г.  

 

 

I. Годишен финансов отчет на МУ-Плевен за 2019 година. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2020 г. 

Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Становище на КС относно обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 31.12.2019 г. 

Докл.: доц. Цв. Валентинова 

 

IV. Становище на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.03.2020 г. 

Докл.: Доц. Цв. Валентинова 

 

V. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Предложение за разкриване на четири академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“  по научна специалност „Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия и 

травматология“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

2. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на катедра 

„Сестрински хирургични грижи“. 

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

Александров Атанасов по научна специалност „Урология“.  

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

Ванов по научна специалност „Урология“. 

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

Ерджанова Ферадова по научна специалност „Обща хирургия“. 

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

Цветанова Димитрова по научна специалност „Дерматология и венерология“. 

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

„Икономика на здравеопазването“ с авторски колектив: проф. Тони Веков, д.м.н., проф. д-р Петко 

Салчев, д.м., доц. Надя Велева, д.м., д-р Славейко Джамбазов, д.м., доц. д-р Пенка Стефанова, д.м. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 

 

VI. Направление „Учебна дейност“ 

1. Актуализиране на графика за учебните занятия за учебната 2019/2020 година поради 

извънредната ситуация в страната. 

2. Приемане на План за приключване на учебните занятия в условията на противоепидемични 

мерки. 
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3. Промени в датите за кандидатстудентските изпити и сроковете за подаване на документи. 

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Фармация“ 

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

„Медицинска генетика“ в сектор „Медицинска генетика“ към катедра „Микробиология, 

вирусология и медицинска генетика“, факултет „Фармация“ и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Докл.: Доц. д-р П. Лалева 

 

VII. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ 

1. Предложение за промяна в състава на направление „Европейска интеграция  

и международно сътрудничество“. 

Докл.: Проф. д-р С. Поповска 

 

VIII. Разни. 

1. Предложение за изплащане на еднократно допълнително трудово възнаграждение  на 

всички преподаватели и/или служители, изпълняващи функциите на „квестор“ по време на 

кандидатстудентските изпити в МУ-Плевен в размер на 80 лв. за всеки изпит. 

Докл.: Проф. д-р С. Томов 

2. Предложение за обявяване в Държавен вестник на конкурс за прием на докторанти за 

учебната 2020/2021 година. 

Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №26 

от заседание на АС, проведено на 18 май 2020 година 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 37 члена 

 

Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 14 гласа за целия състав 

12 гласа за хабилитирания състав 

 

Заседанието на АС, впредвид условията на противоепидемични мерки, обявени от 

Правителството, се проведе on-line. 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред, 

заедно с две допълнителни точки, беше приет с пълно болшинство, без „Против” и „Въздържали 

се”. 

 

 

По първа точка от дневния ред – Годишен финансов отчет на МУ-Плевен за 2019 

година – докл. г-н И. Потурлиев, Фин. директор. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема годишния финансов отчет на МУ-Плевен за 2019 година. 

 

По втора точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-

Плевен към 31.03.2020 г. докладва г-н И. Поторлиев. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 

31.03.2020 г. 
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По трета точка от дневния ред – Становище на КС относно обяснителна записка 

към отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2019 г. – докл. доц. д-р 

Цв. Валентинова. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно обяснителна записка към отчета за 

касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2019 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Становище на КС относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2020 г. - докл. доц. д-р Цв. Валентинова. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на КС относно отчета за касово изпълнение на бюджета 

на МУ-Плевен към 31.03.2020 г. 

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност, 

качество и акредитация”, Център за научноизследователска дейност – докладва доц. д-р Г. 

Ставрева. 

1. Предложение за разкриване на четири академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“  по научна специалност „Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия и 

травматология“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива четири академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.1. 

„Медицина“  по научна специалност „Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия 

и травматология“ и обявява конкурси за заемането им. 

 

2. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявяване на конкурс за заемането им. 

Гласували 26. За – 26. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две академични длъжности "Главен асистент", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра 

„Сестрински хирургични грижи“ и обявява конкурси за заемането им. 
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3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност "Главен асистент" по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на 

катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

Гласували 26. За – 26. 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 специалност „Обща 

хирургия“ за нуждите на катедра „Сестрински хирургични грижи“: 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София 

2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н., Началник Клиника по чернодробно-жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София 

Резервен член: Проф. д-р Йовчо Петров Йовчев, д.м.н., УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян 

Киркович” АД, Ст. Загора 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н., Нач. клиника по Онкологична хирургия към 

УМБАЛ”Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен 

2. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., Отделение по пластично-възстановителна и естетична 

хирургия към УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен 

3.  Доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м., ., Нач. клиника по Ушни, носни и гърлени 

болести към УМБАЛ”Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен 

Резервен член: Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н., Декан на фак. Медицина МУ-

Плевен. 

 

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

Александров Атанасов по научна специалност „Урология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури присъждане на ОНС "Доктор" 

на д-р Житиан Александров Атанасов по научна специалност „Урология“: 

Научно жури: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н., Медицинска академия, УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД-София 

2. Проф. д-р Митко Цветков Цветков,д.м.н., Пета МБАЛ-София 

3. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., Отделение по пластично-възстановителна и естетична 

хирургия към УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен 

4. Доц. д-р Николай Христов Колев. д.м., УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен, Началник 

клиника по урология, доцент в кат. „Сестрински и хирургични грижи, МУ-Плевен 
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5. Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, д.м.н., Началник отделение по урология към МВР 

Болница-София 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м., УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен, Клиника 

по Урология 

2. Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м., МБАЛ „Св. Анна” АД, Варна, Клиника по 

урология 

 

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

Александар Ванов по научна специалност „Урология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури присъждане на ОНС "Доктор" 

на д-р Александар Ванов по научна специалност „Урология“: 

Научно жури: 

1. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н., Медицинска академия, УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД-София 

2. Проф. д-р Митко Цветков Цветков,д.м.н., Пета МБАЛ-София 

3. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., Отделение по пластично-възстановителна и естетична 

хирургия към УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен 

4. Доц. д-р Николай Христов Колев. д.м., УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен, Началник 

клиника по урология, доцент в кат. „Сестрински и хирургични грижи, МУ-Плевен 

5. Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, д.м.н., Началник отделение по урология към МВР 

Болница-София 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м., УМБАЛ „Г. Странски” ЕАД, Плевен, Клиника 

по Урология 

2. Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м., МБАЛ „Св. Анна” АД, Варна, Клиника по 

урология 

 

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

Ерджанова Ферадова по научна специалност „Обща хирургия“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на д-р Хюлия Ерджанова Ферадова по научна специалност „Обща хирургия“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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



7 

 

2. Доц. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. 

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

Външни членове за МУ – Плевен: 

1.Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., Втора клиника по хирургия, УМБАЛ 

“Александровска, София  

2. Доц. Д-р Антон Йорданов Тонев, д.м., Първа клиника по хирургия, УМБАЛ “Св. Марина”, 

Варна 

3. Проф. Румен Любенов Пандев, д.м., Клиника по хирургия, УМБАЛ “Царица Йоанна” – 

ИСУЛ, София 

4.Резервен член: Проф. Д-р Николай Йорданов Колев, д.м.н., Първа клиника по хирургия, 

УМБАЛ “Св. Марина”, Варна 

 

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

Цветанова Димитрова по научна специалност „Дерматология и венерология“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

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

"Доктор" на д-р Десислава Цветанова Димитрова по научна специалност „Дерматология и 

венерология“: 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, МУ-София 

2.Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, МУ-София  

3.Доц. Д-р Даниела Тихомирова Грозева, РУ “Ангел Кънчев”, Русе 

Резервен член: Проф. д-р Елена Христакиева, ТУ-Ст. Загора 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Костадинов Господинов, д.м.н 

2.  Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Катя Николова Тодорова, д.м. 

 

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

учебник „Икономика на здравеопазването“ с авторски колектив: проф. Тони Веков, д.м.н., проф. д-

р Петко Салчев, д.м., доц. Надя Велева, д.м., д-р Славейко Джамбазов, д.м., доц. д-р Пенка 

Стефанова, д.м. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Влкючва се в Издателския план на МУ-Плевен за 2020 г. и издаване на ISBN 

номер на учебник „Икономика на здравеопазването“ с авторски колектив: проф. Тони 
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Веков, д.м.н., проф. д-р Петко Салчев, д.м., доц. Надя Велева, д.м., д-р Славейко Джамбазов, 

д.м., доц. д-р Пенка Стефанова, д.м. 

 

 

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

М. Александрова. 

1. Актуализиране на графика за учебните занятия за учебната 2019/2020 година поради 

извънредната ситуация в страната. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Актуализира графика за учебните занятия за учебната 2019/2020 година 

поради извънредната ситуация в страната. 

 

2. Приемане на План за приключване на учебните занятия в условията на 

противоепидемични мерки. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема План за приключване на учебните занятия в условията на 

противоепидемични мерки. 

 

3. Промени в датите за кандидатстудентските изпити и сроковете за подаване на документи. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Променят се датите за кандидатстудентските изпити и сроковете за подаване 

на документи. 

 

 

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

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

„Медицинска генетика“ в сектор „Медицинска генетика“ към катедра „Микробиология, 

вирусология и медицинска генетика“, факултет „Фармация“ и обявяване на конкурс за заемането 

й. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Разкрива една щатна академична длъжност „Асистент“ по „Медицинска 

генетика“ в сектор „Медицинска генетика“ към катедра „Микробиология, вирусология и 

медицинска генетика“, факултет „Фармация“ и обявява конкурс за заемането й. 
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По седма точка от дневния ред – „Европейска интеграция и международно 

сътрудничество” - докл. проф. д-р С. Поповска. 

2. Предложение за промяна в състава на направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Приема промяната в състава на направление „Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“. 

 

 

По осма точка от дневния ред – Разни – докл. проф. д-р С. Томов. 

3. Предложение за изплащане на еднократно допълнително трудово възнаграждение на 

всички преподаватели и/или служители, изпълняващи функциите на „Квестор“ по време на 

кандидатстудентските изпити в МУ-Плевен в размер на 80 лв. за всеки изпит. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Да бъде заплатено еднократно допълнително трудово възнаграждение на 

всички преподаватели и/или служители, изпълняващи функциите на „Квестор“ по време на 

кандидатстудентските изпити в МУ-Плевен в размер на 80 лв. за всеки изпит. 

 

4. Предложение за обявяване в Държавен вестник на конкурс за прием на докторанти за 

учебната 2020/2021 година – докл. доц. д-р Г. Ставрева. 

Гласували: 26. За – 26. Против и въздържали се - няма. 

АС реши: Да се обяви в Държавен вестник конкурс за прием на докторанти за учебната 

2020/2021 година. 

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

 

18. 05. 2020 г.     Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 


