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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 заседание на Академичен съвет  

07.03.2016 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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

2.1. Д-р Огнян Смарандиев Шербанов по научната специалност „Кардиология“ 

2.2. Д-р Живка Димитрова Стойкова–Вълова по научната специалност „Кардиология“  

2.3. Д-р Красимир Костов Гинев по научната специалност „Патофизиология“ 

2.4. Д-р Николай Радев Йорданов по научната специалност „Социална медицина и организицаия 

на здравеопазването и фармацията“ 

 

ІІ. 1. Становище на Контролния съвет при МУ-Плевен относно бюджета за 2016 г.  

Докл.: Доц. М. Симеонова 

 

III. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научноизследователска дейност 

1. Утвърждаване на актуализиран състав на Научния съвет по медико-хирургични 

специалности при МУ-Плевен. 

2. Признаване на академичните длъжности: 

 „Професор“ на Данаил Георгиев Врачовски, к.и.н. по научната специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)“ 

 „Доцент“ на Мона Цонева Стефанова, д.ф. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

3. Утвърждаване на избор на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Екология и опазване на 

екосистемите”. 

4. Утвърждаване на избор на д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология”. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за избор на ас. Таня Николаева Мегова, д.п. за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната 

физкултура)“.  

6. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Бисер Кирилов Борисов 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Нефрология“.  

7. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на Йоана Иванова Симеонова 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“.  

8. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на сборник с доклади от 

„Плевенски ендокринологични дни“.  

9. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на учебник 

„Хигиена на храненето“ (2014 г.).  

10.  Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на учебно 

помагало „Биофизика. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка“. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 
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Направление „Качество и акредитация“ 

1. Отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в катедрите и секторите на МУ-

Плевен за 2015 г. 

2. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 2015 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

 

ІV.1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

университет – Плевен на 14.04.2016 г., четвъртък, 10.00 ч, зала „Магнум“, Втора клинична база. 

2. Избор за попълване на списъчния състав на Общото събрание от квотата на 

нехабилитираните преподаватели. 

3. Утвърждаване на списъчния състав на Общото събрание на Медицински университет – 

Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по „Физиология“.                                                                            

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Очни болести“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Хирургически болести“. 

4. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на две вакантни щатни академични 

длъжности „Асистент“ за нуждите на обучението по „Химия“. 

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Кардиология“. 

6. Предложение за сливане на изпитите по обща и клинична патология в един изпит за 

студентите англоезично и българоезично обучение. 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

Факултет „Обществено здраве“ 

1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Петкана Ангелова Христова, 

д.м. за срок от една година, считано от 12.03.2015 г. на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Общественоздравни науки“.  

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „преподавател“ за 

нуждите на сектор „Обща медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология“.  

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на Проф. Д-р Ташко Стефанов 

Делийски, д.м.н. с една година, считано от 25.02.2016 г., на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна длъжност 

„Асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (здравни 

грижи)“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна длъжност 

„преподавател по здравни грижи“ в катедра „Акушерски грижи“. 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 
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Медицински колеж 

1. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА и Доклад-самооценка за 

програмна акредитация на професионално направление „Социални дейности“ със специалност 

„Социални дейности“.  

2. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

колеж. 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание на АС, проведено на 07 март 2016 година 

 

Присъстват:   25 члена на АС 

Отсъстват:   10 члена на АС 

По уважителни причини – проф. д-р Д. Господинов,  д-р Т. Андреев, д-р А. Пандурска. 

По неуважителни причини – доц. д-р Е. Конова, доц. д-р Ив. Лалев, доц. д-р Н. Цветков, 

доц. д-р Цв. Луканов, доц. д-р Д. Димитров, доц. д-р Р. Пенкова-Комса,  д-р Сл. Богданов. 

Списъчен състав на АС: 35 члена 

Редуциран състав на АС: 32 члена 

 

Кворум при: 21 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 13 гласа за целия състав 

11 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневения ред и Комисия по 

избора. 

 

Комисия по избора:  Председател: 1. Проф. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Звездина Горанова 

 

Гласували: 25. За – 25. 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 присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на: 

2.1. Д-р Огнян Смарандиев Шербанов по научната специалност „Кардиология“ 

2.2. Д-р Живка Димитрова Стойкова–Вълова по научната специалност „Кардиология“  

2.3. Д-р Красимир Костов Гинев по научната специалност „Патофизиология“ 

2.4. Д-р Николай Радев Йорданов по научната специалност „Социална медицина и 

организицаия на здравеопазването и фармацията“ 

 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

По втора точка от дневния ред –  

 

1. Становище на Контролния съвет при МУ-Плевен относно бюджета за 2016 г.  

Докл.: Доц. М. Симеонова 

 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема становището на Контролния съвет при МУ-Плевен относно 

бюджета за 2016 г 

По трета точка от дневния ред –  
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III. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”: 

Център за научноизследователска дейност 

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

 

1. Утвърждаване на актуализиран състав на Научния съвет по медико-хирургични 

специалности при МУ-Плевен. 

 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

  АС реши: Утвърждава  актуализиран състав на Научния съвет по медико-

хирургични специалности при МУ-Плевен. 

 

2. Признаване на академичните длъжности: 

 „Професор“ на Данаил Георгиев Врачовски, к.и.н. по научната специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално осигуряване)“ 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Признава академичната длъжност „Професор“ на Данаил Георгиев 

Врачовски, к.и.н. по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка (социално осигуряване)“ 

 

 „Доцент“ на Мона Цонева Стефанова, д.ф. по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  Признава академичната длъжност „Доцент“ на Мона Цонева Стефанова, 

д.ф. по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването 

и фармацията“ 

 

 

3.  Утвърждаване на избор на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Екология и опазване на 

екосистемите”. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава  избора на Даниела Петрова Георгиева-Клисарова, д.б. за 

заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Екология и 

опазване на екосистемите”. 

 

4. Утвърждаване на избор на д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” по научната специалност „Акушерство и гинекология”. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Акушерство и 

гинекология”. 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за избор на ас. Таня Николаева Мегова, д.п. за  

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната 

физкултура)“.  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за избор на ас. Таня 

Николаева Мегова, д.п. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 
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научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“.  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

1.  Доц.Даниела Иванова Попова, д.п. 

2.  Доц.Костадин Кирилов Костов, д.п. 

Резервен член: Доц.Дияна Александрова Попова-Добрева, д.п. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

2. Проф. Лейла Огуз Крайджикова, д.м. 

3. Проф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н. 

Резервен член: Доц. Атанас Димитров Атанасов, д.п. 

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Бисер Кирилов Борисов 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Нефрология“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за публична защита на д-р 

Бисер Кирилов Борисов за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност 

„Нефрология“. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, д.м.н. МУ - София 

  2. Доц. д-р Стефан Георгиев Кривошиев д.м. МУ – София 

  3. Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов д.м.н. МУ - Варна 

Резервен член: Доц. д-р  Александър Стоянов Стоянов, д.м. МУ - Варна 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

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

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

Резервен член: Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. 

 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на Йоана Иванова Симеонова 

за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация 

на здравеопазването и фармацията“.  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава следният състав на научно жури за публична защита на 

Йоана Иванова Симеонова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“.  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. Соня Колева Тончева, д.м. Варна 

  2. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов д.м. Пловдив 

  3. Доц. Гергана Георгиева Петрова,  д.м. Пловдив 

Резервен член: Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. Варна 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

  1. Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м. 

  2. Доц. Силвия Борисова Цветкова, д.п.с. 

Резервен член: Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 

 

8. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на сборник с доклади от 

„Плевенски ендокринологични дни“.  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година  сборник с 

доклади от „Плевенски ендокринологични дни“.  

 

9. Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на учебник 

„Хигиена на храненето“ (2014 г.).  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година  

преиздаване на учебник „Хигиена на храненето“ (2014 г.).  

 

10.  Включване в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на преиздаване на учебно 

помагало „Биофизика. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година  

преиздаване на учебно помагало „Биофизика. Ръководство за лабораторни 

упражнения и работна тетрадка“. 

 

Направление „Качество и акредитация“ 

 

1. Отчет за резултатите от проведените вътрешни одити в катедрите и секторите на МУ-

Плевен за 2015 г. 

2. Отчет за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен за 2015 г. 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема: 

1. Отчета за резултатите от проведените вътрешни одити в катедрите и 

секторите на МУ-Плевен за 2015 г. 

2. Отчета за резултатите от проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен 

за 2015 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред –  

1. Утвърждаване на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински 

университет – Плевен на 14.04.2016 г., четвъртък, 10.00 ч, зала „Магнум“, Втора клинична 

база. 

2. Избор за попълване на списъчния състав на Общото събрание от квотата на 

нехабилитираните преподаватели. 

3. Утвърждаване на списъчния състав на Общото събрание на Медицински университет – 

Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

АС реши:  

1.Утвърждава дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на 

Медицински университет – Плевен на 14.04.2016 г., четвъртък, 10.00 ч, зала 

„Магнум“, Втора клинична база. 

2. Избира за попълване на списъчния състав на Общото събрание следните 

нехабилитирани преподаватели. 

  Гласували: 25 

След първо гласуване – д-р Георги Николов Николов – За-13 

                                                                д-р Людмил Боянов Иванов    – За-13 

   След трето гласуване – преп. Красимира Ценкова Патева-Лисаева – За-14 

 3. Утвърждава  списъчния състав на Общото събрание на Медицински 

университет – Плевен. 
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По пета точка от дневния ред –  

V. Направление “Учебна дейност”: 

Факултет „Медицина“ 

Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов 

 

1.Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по „Физиология“.        

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна академична длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по 

„Физиология“.        

                                                              

2.Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „УНГ“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна академична длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по „УНГ“. 

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Хирургически болести“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна академична длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по 

„Хирургически болести“. 

 

4. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на две вакантни щатни академични 

длъжности „Асистент“ за нуждите на обучението по „Химия“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на две 

вакантни щатни академични длъжности „Асистент“ за нуждите на обучението по 

„Химия“. 

 

5. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна академична 

длъжност „Асистент“ за нуждите на обучението по „Кардиология“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна академична длъжност„Асистент“ за нуждите на обучението по 

„Кардиология“. 

 

6. Предложение за сливане на изпитите по обща и клинична патология в един изпит за 

студентите англоезично и българоезично обучение. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма. 

    АС реши: Приема предложението за сливане на изпитите по обща и клинична 

патология в един изпит за студентите англоезично и българоезично обучение. 

 

Факултет „Обществено здраве“ 

 

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 
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1. Предложение за удължаване на трудовия договор на проф. Петкана Ангелова Христова, 

д.м. за срок от една година, считано от 12.03.2015 г. на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Общественоздравни науки“.  

 

Гласували: 24. За – 23. Против-1 

АС реши: Приема предложението за удължаване на трудовия договор на проф. 

Петкана Ангелова Христова, д.м. за срок от една година, считано от 12.03.2015 г. на 

основание §11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от 

Кодекса на труда за извършване на преподавателска дейност към катедра 

„Общественоздравни науки“.  

 

2. Предложение за разкриване на длъжността „преподавател“ за нуждите на сектор „Обща 

медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ и обявяване на 

конкурс за заемането й.  

Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на 

длъжността „преподавател“ за нуждите на сектор „Обща медицина“ към катедра 

„Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“.  

 

Факултет „Здравни грижи“ 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

1. Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на Проф. Д-р Ташко Стефанов 

Делийски, д.м.н. с една година, считано от 25.02.2016 г., на основание §11 от Допълнителните 

разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на труда за извършване на 

преподавателска дейност към катедра „Сестрински хирургични грижи“. 

 

Гласували: 24. За – 24. Против-няма 

              АС реши: Приема предложението за удължаване на трудовия договор на Проф. Д-

р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. с една година, считано от 25.02.2016 г., на основание 

§11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО във връзка с чл. 328 ал. 1 т. 10 от Кодекса на 

труда за извършване на преподавателска дейност към катедра „Сестрински хирургични 

грижи“. 

 

2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна длъжност 

„Асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (здравни 

грижи)“ в катедра „Сестрински терапевтични грижи“. 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма 

АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна длъжност „Асистент“ по „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (здравни грижи)“ в катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“. 

3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна длъжност 

„преподавател по здравни грижи“ в катедра „Акушерски грижи“ 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма 
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АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за заемане на една 

вакантна щатна длъжност „преподавател по здравни грижи“ в катедра „Акушерски 

грижи“ 

Медицински колеж 

Докл.: Доц. д-р П. Йорданова 

 

1. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА и Доклад-самооценка за 

програмна акредитация на професионално направление „Социални дейности“ със 

специалност „Социални дейности“.  

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма 

  АС реши: Утвърждава Доклада за изпълнение на препоръките на НАОА и 

Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 

„Социални дейности“ със специалност „Социални дейности“.  

 

2. Утвърждаване на дата – 11 април 2016г., 10 часа в зала 405 на Ректорат-2 и дневен ред за 

провеждане на Общо събрание на Медицински колеж. 

 

Гласували: 25. За – 25. Против и въздържали се няма 

  АС реши: Утвърждава дата – 11 април 2016г., 10 часа в зала 405 на Ректорат-2 и 

дневен ред за провеждане на Общо събрание на Медицински колеж. 

  

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

 

07. 03. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

           Д-р Н. Статев 

               

         Председател на АС: /П/ 

          Проф. д-р Сл. Томов  

 

 

 

 

 

 


