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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 

29.11.2021 г. 
 
 
 
 

I. Официално връчване на диплома и плакет за присъдено звание „Почетен 
професор“ на доц. инж. Георги Цанев Иванов, д.т. 
 

II. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 
развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Съдебна 
медицина“ на гл. ас. д-р Сергей Деянов Костадинов, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Обща хирургия“ на д-р Хюлия Ерджанова Ферадова, д.м. 
 

 

III. Приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен 
към 30.09.2021 г.  

Докл.: И. Потурлиев 
 

IV. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на 
бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2021 г. 

Докл.: Доц. д-р M. Стойновска 
 

V. Утвърждаване на състав на Съвета на настоятелите на Медицински 
университет – Плевен.  

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

VI. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на състав на Научно жури на проф. д-р Камелия Тодорова 

Цветанова, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по 
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра 
„Анестезиология и интензивно лечение“, Факултет „Медицина“ на МУ – 
Плевен. 

2. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по 
специалност „Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и 
гинекология“, Факултет „Медицина“ на  МУ – Плевен. 
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3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по 
специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински 
терапевтични грижи“, факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската 
дейност на МУ – Плевен за 2022 г.  

5. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на научноизследователски 
проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на проекти за 2022 г. 

6. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
управлението на Journal of Biomedical and Clinical Research на МУ – Плевен. 

7. Утвърждаване на промени в състава на Editorial и Advisory Boards на 
списание Journal of Biomedical and Clinical Research на МУ – Плевен. 
 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

VII. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 
1. Утвърждаване на Доклад-отговор за изпълнение на препоръките, направени 

от АС на НАОА от предходната програмна акредитация на специалност от 
регулираните професии „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“ 
и „Магистър“. 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на 
специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“, 
ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ за периода 01.05.2016 - 01.06.2021 г.     
        

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 

VIII. Направление „Учебна дейност“ 
 

 Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за разкриване на четири щатни академични длъжности 

"Асистент" по педиатрия към катедра „Детски болести“, факултет 
„Медицина“, за нуждите на Клиника по детски болести към УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 
 

           Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

 Факултет „Здравни грижи“ 
1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Факултет „Здравни грижи“ за 

периода юни 2021 – юни 2025 г. 
2. Обявяване на конкурс по конспект за една длъжност преподавател по учебна 

клинична практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет 
„Здравни грижи“. 

3. Разкриване на щат и обявяване на конкурс за преподавател по учебна 
клинична практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет 
„Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по онкологична хирургия към 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен.   

4. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на                                       
доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински 
хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно             
§11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 
 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
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IX. Разни 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", 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. 

2. Приемане на предложение за допълване на Стратегията за управление и 
развитие на МУ – Плевен за мандат 2021-2025 г. с разкриване на основно 
звено в структурата на МУ – Плевен - пети Факултет по ветеринарна 
медицина. 

3. Предложение за стартиране на процедура по придобиване на собственост 
върху Поземлен имот с идентификатор 56722.659.78, находящ се в гр. Плевен, 
ул. "Никола Д. Петков" по кадастралната карта и кадастралните регистри, от 
МУ – Плевен. 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №6 

от заседание на АС, проведено на 29 ноември 2021 година 

 
Присъстват:   34 члена на АС 

Отсъстват:   6 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Д. Господинов, доц. д-р Илия Вълков, проф. д-р Н. Колев – 

в отпуск, доц. д-р М. Карчева, д-р Иван Малкодански, Джулия Ботева – студент. 

Участващи on line: проф. д-р С. Поповска, доц. д-р Д. Пендичева, гл. ас. д-р 

Полина Маринова-Кичикова, Ина Николова, Цветислав Петров и Мария Челебиева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   27 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. 

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 Пенчо Тончев, Габриел Георгиев и д-р Мартин 

Караманлиев. Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

По първа точка от дневния ред - Официално връчване на диплома и 

плакет за присъдено звание „Почетен професор“ на доц. инж. Георги Цанев 

Иванов, д.т. – дипломата и плакета връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 
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По втора точка от дневния ред - Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ – 

Плевен – дипломата връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

1. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Съдебна 

медицина“ на гл. ас. д-р Сергей Деянов Костадинов, д.м. 
 
 
По трета точка от дневния ред - Приемане на отчет за касово 

изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2021 г. - докладва И. Потурлиев, 

Финансов директор. 

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

АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен 

към 30.09.2021 г 

 
 
По четвърта точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет 

относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2021 

г.- докладва доц. М. Стойновска. 

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

АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно отчета за 

касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 30.09.2021 г. 

 
 
По пета точка от дневния ред - Утвърждаване на състав на Съвета на 

настоятелите на Медицински университет – Плевен – докл. проф. д-р Д. Димитров, 

д.м., Ректор. 

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

АС реши: На основание чл. 35а от ЗВО, чл. 38 от Правилника за устройството 

и дейността на Медицински университет – Плевен, утвърждава следния състав на 

Съвета на настоятелите на Медицински университет – Плевен, както следва: 

1. Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н., „Доктор хонорис кауза” на 

МУ-Плевен. 

2. Акад. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., Почетен Ректор н МУ-Плевен. 

3. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., Ректор на МУ-Плевен 2013-2021 г. 
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4. Проф. Борис Владимиров Велчев, д.ю.н., личност с активна обществена 

позиция. 

5. Д-р Ивелин Цанков Йоцов, управител на УМБАЛ „Медика” ООД –Русе, 

представител на работодателите. 

6. Д-р Паулина Христофорова Кирова, д.м., главен секретар на Община Плевен, 

по предложение на Община Плевен. 

7. Валери Иванчев Коцовски, началник отдел „Финансиране на висшето 

образование и студентско кредитиране, Дирекция „Финанси”, по предложение на 

МОН. 

8. Ина Георгиева Николова, по предложение на Студентски съвет при МУ-

Плевен. 

 
 
По шеста точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

дейност“ – докл. доц. д-р Галя Ставрева, Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на състав на Научно жури на проф. д-р Камелия Тодорова 

Цветанова, д.м. по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по 

специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология и 

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

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

АС реши: На основание чл. 47, ал. 3 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

следния състав на Научно жури на проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м. по 

процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" 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 Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. 

2. Доц. д-р Боян Атанасов Стойков, д.м. 

3. Доц. д-р Владислав Росенов Дунев, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., който става 

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

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, д.м.н., Началник Клиника по 
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„Анестезиология и интензивно лечение” към УМБАЛ „Александровска” - София 

2. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, д.м., Клиника по „Анестезиология и 

интензивно лечение” – ВМА – София 

3. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., Рък. Катедра по „Анестезиология, 

морска и интензивна медицина”, МБАЛ-Варна, Военномедицинска академия. 

4. Доц. д-р Любомир Стефанов Бакаливанов, д.м., нач. Клиника по сърдечно-

съдова анестезия и интензивно лечение – МБАЛ „НКБ” ЕАД-СОфия. 

Резервен външен член: Проф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м., Нач. Клиника 

по „Урология”, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София, който става редовен външен 

член при отсъствие на външен титуляр по настоящата заповед. 

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

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

„Акушерство и гинекология“ към катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет 

„Медицина“ на  МУ – Плевен. 

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

АС реши: На основание чл. 60, ал. 2 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

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

катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“ на  МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. 

2. Доц. д-р Петя Петрова Чавеева, д.м. 

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

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. д-р Виктор Борисов Златков, д.м.н., МУ-София 

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

Резервен външен член: Доц. д-р Петя Георгиева Костова, д.м., УСБАЛ по 

Онкология-София която става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр 

по настоящата заповед. 
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3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 

на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.4. „Обществено здраве“, по 

специалност „Управление на здравните грижи“ 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. 60, ал. 2 от ПРАС на МУ-Плевен АС утвърждава 

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

асистент", ПН 7.4. „”Обществено здраве”“, по специалност „Управление на 

здравните грижи“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ-Плевен: 

1.Доц. Ростислав Валентинов Костов, д.м. 

2. Доц Таня Николаева Мегова, д.п. 

3. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

Резервен вътрешен член: Доц. Даниела Емилова Вачева-Божинова, д.м., която 

става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата 

заповед. 

Външни членове за МУ-Плевен: 

1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, д.м., ФОЗ МУ-София 

2. Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, д.м., ФОЗ МУ-София  

Резервен външен член: Проф. Силвия Младенова Младенова, д.м.н., ФОЗ МУ-

София която става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр по 

настоящата заповед. 

4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската 

дейност на МУ – Плевен за 2022 г.  

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

АС реши: Утвърждава Приоритетните направления в 

научноизследователската дейност на МУ – Плевен за 2022 г. 

 

5. Утвърждаване на критериите за избор и класиране на научноизследователски 

проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на проекти за 2022 г. 

Гласували: 34. За – 34. Против и въздържали се няма  
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АС реши: Утвърждава критериите за избор и класиране на 

научноизследователски проекти в МУ – Плевен за конкурса за финансиране на 

проекти за 2022 г. 

 

6. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

управлението на Journal of Biomedical and Clinical Research на МУ – Плевен. 

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

АС реши: Приема Предложението за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и управлението на Journal of Biomedical and Clinical Research на 

МУ – Плевен. 

 

7. Утвърждаване на промени в състава на Editorial и Advisory Boards на списание 

Journal of Biomedical and Clinical Research на МУ – Плевен. 

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

АС реши: Утвърждава промените в състава на Editorial и Advisory Boards на 

списание Journal of Biomedical and Clinical Research на МУ – Плевен. 

 

По седма точка от дневния ред – Направление „Качество на обучението 

и акредитация“ – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на Доклад-отговор за изпълнение на препоръките, направени от 

АС на НАОА от предходната програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. 

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

АС реши: Утвърждава Доклад-отговор за изпълнение на препоръките, 

направени от АС на НАОА от предходната програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“, ОКС 

„Бакалавър“ и „Магистър“. 

 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“, ОКС 

„Бакалавър“ и „Магистър“ за периода 01.05.2016 - 01.06.2021 г. 

Гласували 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

специалност от регулираните професии „Управление на здравните грижи“, ОКС 

„Бакалавър“ и „Магистър“ за периода 01.05.2016 - 01.06.2021 г. 

 
 

По осма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” 

Факултет „Медицина“ – докл. проф. д-р С. Илиев, Декан. 

1. Предложение за разкриване на четири щатни академични длъжности 

"Асистент" по педиатрия към катедра „Детски болести“, факултет „Медицина“, за 

нуждите на Клиника по детски болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 

Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

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

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

педиатрия към катедра „Детски болести“, факултет „Медицина“, за нуждите на 

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

обявява конкурс за заемането им. 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докл. доц. д-р Н. Хинкова, Декан. 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Факултет „Здравни грижи“ за 

периода юни 2021 – юни 2025 г. 

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

АС реши: Утвърждава Стратегия за развитие на Факултет „Здравни грижи“ 

за периода юни 2021 – юни 2025 г. 

 

2. Обявяване на конкурс по конспект за една длъжност преподавател по учебна 

клинична практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет „Здравни 

грижи“. 

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

АС реши: Обявява конкурс по конспект за една длъжност преподавател по 

учебна клинична практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, 

факултет „Здравни грижи“. 
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3. Разкриване на щат и обявяване на конкурс за преподавател по учебна клинична 

практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет „Здравни грижи“, за 

нуждите на Клиника по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

ЕАД – Плевен. 

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

АС реши: Разкрива щат и обявява конкурс за преподавател по учебна 

клинична практика към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет 

„Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по онкологична хирургия към УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен. 

 

4. Предложение за удължаване срока на трудовия договор на                                 

доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински хирургични 

грижи“, Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно  §11 от ПЗР на ЗВО и чл. 

68, ал. 1, т. 1 от КТ за 3 години. 

Гласували 28. За – 28. Против - 0 и 0 невалидни бюлетини. 

АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Александър 

Вълков Вълков, д.м., член на катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен, съгласно §11 от ПЗР на ЗВО и чл. 68, ал. 1, т. 1 

от КТ за 3 години (бюлетините от тайното гласуване се прилагат отделно). 

 
 
По девета точка от дневния ред – Разни - докладва проф. д-р Д. Димитров, 

д.м., Ректор. 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", 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: 34. За – 34. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Доцент", 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. 
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2. Приемане на предложение за допълване на Стратегията за управление и 

развитие на МУ – Плевен за мандат 2021-2025 г. с разкриване на основно звено в 

структурата на МУ – Плевен - пети Факултет по ветеринарна медицина. 

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

АС реши: Приема предложение за допълване на Стратегията за управление и 

развитие на МУ – Плевен за мандат 2021-2025 г. с разкриване на основно звено в 

структурата на МУ – Плевен - пети Факултет по ветеринарна медицина. 

 

3. Предложение за стартиране на процедура по придобиване на собственост 

върху Поземлен имот с идентификатор 56722.659.78, находящ се в гр. Плевен, ул. 

"Никола Д. Петков" по кадастралната карта и кадастралните регистри, от МУ – Плевен. 

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

АС реши: Стартира процедура по придобиване на собственост върху 

Поземлен имот с идентификатор 56722.659.78, находящ се в гр. Плевен, ул. 

"Никола Д. Петков" по кадастралната карта и кадастралните регистри, от МУ – 

Плевен. 

 

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

 

 

29.11.2021 г.     Председател на АС:       (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:        (П) 

         Д-р А. Пандурска 
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