МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603
rector@mu-pleven.bg
ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Академичен съвет
20.01.2014 г.
І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на
академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва:
1. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:
1.1. Мая Чавдарова Йотова по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия” (03.02.02).
2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
2.1. Снежана Веселинова Мургова по научната специалност „Офталмология” (03.01.36).
2.2. Макрета Тодорова Драганова по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.3. Надя Руменова Велева по научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
ІІ. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”:
Център за научноизследователска дейност
1.
Предложение за отмяна на Решение на АС от 25.11.2013 г.
2.
Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на
д-р Аспарух Георгиев Николов за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по
научната специалност „Кардиология” (03.01.47).
3.
Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд на
д-р Таня Петкова Иванова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по
научната специалност „Епидемиология” (03.01.29).
4.
Утвърждаване на избор за академичната длъжност „доцент” по научната специалност
„Теория на възпитанието и дидактиката” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи”
към Медицински колеж на МУ-Плевен.
5.
Допълване на състава на Научния съвет по медико-социални специалности с нов член.
6.
Освобождаване от членство и избор на нови членове в състава на Научния съвет по
медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.
7.
Преиздаване на учебник по Вътрешни болести в тираж 300 бр.
8.
Утвърждаване на Издателски план за 2014 година.
Докл.: Проф. д-р М. Средкова
НИД, качество и акредитация
1.
Приемане на график за извършване на вътрешни одити в МУ-Плевен през 2014 година.
Докл.: Доц. д-р З. Радионова
ІІІ. Направление “Учебна дейност”:
1.
Разглеждане на предложение за прием на студенти и докторанти в МУ-Плевен за
учебната 2014/2015 година.
2.
Разглеждане на предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на
студенти и докторанти за учебната 2014/2015 година.
Докл.: Проф. М. Александрова
Факултет „Медицина”
1.
Предложение за разкриване на една длъжност „асистент” за нуждите на обучението по
Пропедевтика на хирургическите болести и обявяване на конкурс за заемане на длъжността.
2.
Предложение за трансформиране на една длъжност „доцент” в длъжност „асистент” за
нуждите на обучението по УНГ болести и обявяване на конкурс за заемане на длъжността.
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3.
Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурси за академични
длъжности за нуждите на обучението по:
 Цитология и Анатомия – 3 щ. дл. „асистент”
 Пропедевтика на хирургическите болести – 1 щ. дл. „асистент”
 УНГ болести - 1 щ. дл. „асистент”
 Рентгенология и радиология - 1 щ. дл. „асистент”
 Акушерство и гинекология - 1 щ. дл. „асистент”
 Неврология - 1 щ. дл. „доцент” и 1 щ. дл. „асистент”
4.
Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на:
 Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м., ръководител катедра „Микробиология,
вирусология, медицинска генетика с ГЦ”
 Проф. Петьо Гешев Бочев, д.б., сектор „Физика и биофизика”
 Доц. Мария Георгиева Ангелова, д.х., сектор „Химия”
Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов
Факултет „Обществено здраве”
1.
Предложение за подновяване на трудовите договори на преподаватели в сектор
„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия”:
 Проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м.
 Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н.
 Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н.
Докл.: Доц. д-р С. Янкуловска
Факултет „Здравни грижи”
1.
Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра
„Акушерски грижи”.
Докл.: Доц. д-р Ал. Вълков
Департамент за езиково и специализирано обучение
1.
Предложение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „преподавател” по
английски език в Сектор „Западни езици” към ДЕСО.
Докл.: Доц. М. Атанасова
ІV. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество”
1.
Предложение за промяна в Правилника за организация и управление на дейността по
европейска интеграция и международно сътрудничество.
2.
Предложение за възнаграждение на преподаватели, ангажирани в обучението на
международни студенти, участващи в обмен.
Докл.: Доц. д-р С. Поповска
V. Текущи.
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент” в катедра „Сестрински
хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” за нуждите на обучението по Обща хирургия
и обявяване на конкурс за заемане на длъжността.
Докл.: Проф. д-р С. Томов
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 11
от заседание на АС, проведено на 20 януари 2014 година
Присъстват:
30 члена на АС
Отсъстват:
10 члена на АС
По уважителни причини – проф. д-р А. Велкова и доц. д-р Е. Балтов.
По неуважителни причини - доц. Регина Комса, доц. д-р Ив. Лалев, доц. д-р Е. Конова,
доц. А. Стоянова, д-р Сл. Богданов, д-р Д. Димитров, Звездина Горанова и Десислава
Величкова.
Списъчен състав на АС: 40 члена
Редуциран състав на АС: 38 члена
Кворум при:
Избор при:

27 члена на АС за целия състав
21 члена на АС хабилитирания състав
16 гласа за целия състав
13 гласа за хабилитирания състав

Проф. Томов откри заседанието на АС. Той поздрави присъстващите с Новата 2014 година
и постави на гласуване дневния ред и Комисия по избора. Приети бяха с пълно болшинство.
Комисия по избора: Председател: Доц. д-р А. Русева
Членове:
1. Доц. д-р С. Илиев
2. Ал. Тодоров
Гласували за предложената комисия по избора: 30. За: 30. Против и въздържали се – няма.
По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, придобити
съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след
утвърждаване от АС, както следва:
1. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:
1.1. Мая Чавдарова Йотова по научната специалност „Фармакогнозия и фитохимия”
(03.02.02).
2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
2.1. Снежана Веселинова Мургова по научната специалност „Офталмология” (03.01.36).
2.2. Макрета Тодорова Драганова по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.3. Надя Руменова Велева по научната специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов.
По втора точка от дневния ред – Направление “Научно-изследователска дейност,
качество и акредитация”, Център за научно-изследователска дейност докладва проф. д-р М.
Средкова.
1. Предложение за отмяна на Решение на АС от 25.11.2013 г.
Проф. Средкова запозна членовете на АС с причините за това предложение.
Проф. Томов поясни, че отмяната се налага заради коректност и придържане към
Правилника за РАС на МУ – Плевен.
Гласували: 30. За – 27. Против – няма, въздържали се – 3.
АС реши: Отменя се решение № 1 по пета точка от дневния ред на заседание на АС,
проведено на 25.11.2013 г., което гласи: „Признава индивидуалния учебен план и
положения дикторантски минимум на двама докторанти на самостоятелна подготовка от
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катедра „Ортопедия и травматология”. Взетото решение касае докторантите д-р Йордан
Вълешков и д-р Георги Димитров.
Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд
на д-р Аспарух Георгиев Николов за присъждане на образователна и научна степен
„Доктор” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47).
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на
дисертационен труд на д-р Аспарух Георгиев Николов за присъждане на образователна и
научна степен „Доктор” по научната специалност „Кардиология” (03.01.47):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Иван Цинликов
2.

2. Доц. д-р Сотир Марчев
3. Проф. д-р Снежанка Тишева
Резервен член :доц. Милена Даскалова
Външни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Федя Николов
2. Проф. д-р Здравко Каменов
Резервен член: Проф. д-р Анна-Мария Борисова
3. Утвърждаване на състав на научно жури във връзка със защита на дисертационен труд
на д-р Таня Петкова Иванова за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по
научната специалност „Епидемиология” (03.01.29).
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка със защита на
дисертационен труд на д-р Таня Петкова Иванова за присъждане на образователната и
научна степен „Доктор” по научната специалност „Епидемиология” (03.01.29):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм
2. Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм
Резервен член: доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм
Външни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Виктория Цватанова Дойчева, дм, МУ-София
2. Проф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм, МУ-София, пенсионер
3. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм, пенсионер
Резервен член: Доц. д-р Румен Петров Константинов, дм, МУ-Варна
4. Утвърждаване на избор за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност
„Теория на възпитанието и дидактиката” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи”
към Медицински колеж на МУ-Плевен.
Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Чрез явно поименно гласуване утвърждава избора на гл. Ас. Искра
Цанкова Петкова, д, за „Доцент” по по научната специалност „Теория на възпитанието и
дидактиката” (05.07.01) в сектор „Социални и фармацевтични грижи” към Медицински
колеж на МУ-Плевен.
5. Допълване на състава на Научния съвет по медико-социални специалности с нов член.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Избира за нов член на Научния съвет по медико-социални специалности
доц. д-р Здравка Вескова Радинова, дм, Зам. Ректор по качество, акредитация и научноизследователска дейност на мястото на проф. д-р Ивет Колева поради прекратяване на
трудовия ѝ договор с МУ-Плевен.
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6. Освобождаване от членство и избор на нови членове в състава на Научния съвет по
медико-хирургични специалности при МУ-Плевен.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Освобождава от членство в Научния съвет по медико-хирургични
специалности доц. д-р Стоян Йотов Танчев и доц. д-р Страти Стоянов Стратев поради
пенсиониране през 2014 г. Избира за нови членове на НС по МХС доц. д-р Николай
Христов Колев и доц. д-р Сергей Димитров Илиев.
7. Преиздаване на учебник по Вътрешни болести в тираж 300 бр.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Преиздава се първа част на учебник по Вътрешни болести, издаден през
2013 г., поради изчерпване на отпечатания тираж.
8. Утвърждаване на Издателски план за 2014 година.
Доц. С. Александрова поясни, че „Управление на времето” и „Икономика на
здравеопазването” са учебни дисциплини и помагалата трябва да преминат от раздел
„Монографии” в рздел „Учебници”.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Монографиите „Управление на времето” и „Икономика на
здравеопазването” да се издадат като учебници. Утвърждава плана на „Издателския
център” при МУ-Плевен (прилага се във вид на приложение № 1).
НИД, качество и акредитация – докладва доц. д-р Здравка Радионова.
2. Приемане на график за извършване на вътрешни одити в МУ-Плевен през 2014 година.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Приема график за вътрешни одити в катедри/сектори на МУ-Плевен и
разпределение на вътрешни одитори за 2014 година (прилага се във вид на приложение №
2).
По трета точка от дневния ред – Направление “Учебна дейност” докладва проф. М.
Александрова.
1.
Разглеждане на предложение за прием на студенти в МУ-Плевен за учебната 2014/2015
година.
Доц. д-р Б. Нинов предложи във връзка с липсата на кандидати за заемане на свободните
работни места за медицински сестри в клиниките да се увеличи броя на приетите в тази ОКС.
Проф. М. Александрова поясни, че бройката е увеличена с 5.
Проф. д-р Томов припомни, че в тази връзка е внесен и доклад за увеличаване капацитета
на Висшето училище.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема предложението за прием на студенти, български граждани, в МУПлевен за учебната 2014/2015 година (прилага се във вид на приложение № 3).
Разглеждане на предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на
студенти за учебната 2014/2015 година.
Проф. М. Александрова предложи да бъде увеличен размерът на таксите за
кандидатстване както следва: за първи изпит таксата да бъде 60 лв., и за явяване на всеки
следващ – 30 лв. Да не се променя размерът на таксите за обучение.
Проф. д-р Томов поясни, че предложението е обсъждано на РС, където е постигнато
съгласие, че е в интерес на студентите и на Висшето училище таксите да не се променят.
Корекцията на размера на таксите за явяване на изпит е предложена от Финансова дирекция и е
обоснована с покриване на част от разходите за технически средства по изпитите.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема размерът на таксите за явяване на кандидат-студентски изпити
през учебната 2014/2015 година да бъде както следва: за първи изпит да бъде шестдесет лв.
2.
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и за явяване на всеки следващ – тридесет лв. Да не се променя размерът на таксите за
обучение.
Факултет „Медицина” – докладва проф. д-р А. Аспарухов.
1. Предложение за разкриване на една длъжност „асистент” за нуждите на обучението по
Пропедевтика на хирургическите болести и обявяване на конкурс за заемане на
длъжността. Съгласувано е с Директора на УМБАЛ „Г. Странски” гр. Плевен.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: разкрива една длъжност „асистент” за нуждите на обучението по
Пропедевтика на хирургическите болести и обявява конкурс за заемане на длъжността.
Предложение за трансформиране на една длъжност „доцент” в длъжност „асистент” за
нуждите на обучението по УНГ болести и обявяване на конкурс за заемане на
длъжността.
Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Трансформира една длъжност „Доцент” в длъжност „Асистент” за нуждите
на обучението по УНГ болести и обявява конкурс за заемане на длъжността.
2.

Поради възникнали спешни служебни ангажименти проф. Томов освободи от понататъшно участие в заседанието на АС проф. Делийски.
3. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурси за академични
длъжности за нуждите на обучението по:
 Цитология и анатомия – 3 щ. дл. „Асистент”
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за три щатни академични
длъжности „Асистент” за нуждите на обучението по Цитология и анатомия.
 Рентгенология и радиология - 1 щ. дл. „Асистент”
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една щатна академична
длъжност „Асистент” за нуждите на обучението по Рентгенология и радиология.
 Акушерство и гинекология - 1 щ. дл. „Асистент”
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една щатна академична
длъжност „Асистент” за нуждите на обучението по Акушерство и гинекология.
 Неврология - 1 щ. дл. „Доцент”
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една щатна академична
длъжност „Доцент” за нуждите на обучението по неврология.
 Неврология - 1 щ. дл. „Асистент”
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за една щатна академична
длъжност „Асистент” за нуждите на обучението по неврология.
4. Предложение за удължаване на срока на трудовите договори на:
 Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м., ръководител катедра „Микробиология,
вирусология, медицинска генетика с ГЦ”
Гласували: 29. За – 29. Против и невалидни няма.
Чрез тайно гласуване АС реши: Удължава срока на трудовия договор на проф. д-р
Мария Петрова Средкова, д.м., ръководител катедра „Микробиология, вирусология,
медицинска генетика с ГЦ” на основание § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във
връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за срок от една календарна година, считано от 15.02.2014
г.
 Проф. Петьо Гешев Бочев, д.б., сектор „Физика и биофизика”
Гласували: 29. За – 28. Против – 1. Невалидни – 0.
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Чрез тайно гласуване АС реши: Удължава срока на трудовия договор на проф. Петьо
Гешев Бочев, д.б., сектор „Физика и биофизика” на основание § 11 от Допълнителните
разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за срок от една календарна
година, считано от 12.03.2014 г.
 Доц. Мария Георгиева Ангелова, д.х., сектор „Химия”
Гласували: 29. За – 28. Против – 0. Невалидни – 1.
Чрез тайно гласуване АС реши: Удължава срока на трудовия договор на доц. Мария
Георгиева Ангелова, д.х., сектор „Химия” на основание § 11 от Допълнителните
разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ за срок от една календарна
година, считано от 23.02.2014 г.
Факултет „Обществено здраве” – докладва доц. д-р С. Янкуловска.
Предложение за подновяване на трудовите договори на преподаватели в сектор
„Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия”:
 Проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м.
 Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н.
 Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Подновяват се за срок от една календарна година трудовите договори на
следните преподаватели в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия”:
 Проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м., считано от 22.02.2014 г.
 Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н., считано от 22.02.2014 г.
 Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н., считано от 22.02.2014 г.
1.

Факултет „Здравни грижи” – докладва доц. д-р Ал. Вълков.
1. Предложение за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на
академична длъжност „главен асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в
катедра „Акушерски грижи”.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” по „Акушерство и гинекология” (03.01.45) в катедра
„Акушерски грижи”.
Департамент за езиково и специализирано обучение – докладва доц. М. Атанасова.
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „преподавател” по
английски език в Сектор „Западни езици” към ДЕСО.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Обявява конкурс за заемане на длъжността „преподавател” по английски
език в Сектор „Западни езици” към ДЕСО.
По четвърта точка от дневния ред - Направление „Европейска интеграция и
международно сътрудничество”докладва доц. д-р С. Поповска.
1. Предложение за промяна в Правилника за организация и управление на дейността по
европейска интеграция и международно сътрудничество.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Променя Правилника за организация и управление на дейността по
европейска интеграция и международно сътрудничество както следва:
1) Към раздел - II Дейности към т. 13 – Други форми за реализация на договорени
дейности по двустранни и многостранни договори се добавя: ”национални и международни
образователни и изследователски програми и проекти”.
2) В раздел III Организация на дейността
В ал.(1) от Чл.15, касаещ Консултативният съвет по ЕИМС, „11” се заменя с 15 члена;
3) В същия раздел
Се създават два нови члена:
член 26 с пет алинеи, както следва:
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(1) ЦЕИМС поддържа:
1. регистър на договори по международни и национални образователни и
изследователски програми и проекти;
2. архив на приключили проекти
(2) Регистрите и архивът по ал. 1 включват пълен текст и документация по
международните и национални програми и проекти с участие на МУ - Плевен.
(3) Документацията на всяко утвърдено проектно предложение съдържа:
1. писмото за получено финансиране и одобрение на проекта;
2. копие на подписан договор за международен или национален проект, по който
страна е МУ – Плевен;
3. копие от формуляр за кандидатстване с описание на работни пакети;
4. кратка анотация на български и английски език, която съдържа: наименованието
на програмата, името на проекта, номера на проекта, партньорските институции, имената
на преподаватели-участници в проекта от МУ - Плевен, контактното лице от МУ - Плевен,
координиращата институция, финансиране и бюджет на проекта, продължителност, цели,
задачи и очаквани резултати от проекта.
(4) Окомплектованата документация по ал. 3 се предоставя в ЦЕИМС от
контактните лица по проектите.
(5) Утвърдените проектни предложения се публикуват на сайта на МУ – Плевен на
български и на английски език.
член 27 с две алинеи
(1) ЦЕИМС поддържа регистър на проведени специализации в чужбина по план за
международен обмен на МУ - Плевен, и по договор, по който той е страна, или при
спечелен конкурс, обявен от Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН) в рамките на междуправителствени спогодби и други форми за международно
сътрудничество.
(2) В срок от 10 работни дни след завръщането си командированото лице представя в
ЦЕИМС отчет с подробно описание на извършената работа и резултатите от
специализацията.
2. Предложение за възнаграждение на преподаватели, ангажирани в обучението на
чуждестранни студенти, участващи в международен обмен.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: С цел стимулиране на преподавателския състав, обучаващ чуждестранни
студенти през летния период, заплащането да се извършва като прддипломен стаж за
стажантски групи (Прил. № 1 от Правилника за организация на учебния процес на МУПлевен), според нормативите за учебна заетост на научно-изследователските кадри на МУПлевен.
По пета точка от дневния ред – Текущи – долкадва проф. д-р Сл. Томов.
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност „Доцент” в катедра
„Сестрински хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” за нуждите на обучението по
Обща хирургия и обявяване на конкурс за заемане на длъжността.
Гласували: 29. За – 29. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива една академична длъжност „Доцент” в катедра „Сестрински
хирургични грижи” към Факултет „Здравни грижи” за нуждите на обучението по Обща
хирургия и обявяване на конкурс за заемане на длъжността.

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито.
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20. 01. 2014 г.

Секретар на АС: /П/
Д-р А. Пандурска
Председател на АС: /П/
Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.
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