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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  

30.05.2016 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 заемане на академичната длъжност „Професор” на: 

1.1. Проф. Мишел Салватор Израел по научната специалност „Хигиена“ 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Доц. Данелина Емилова Вачева по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната подготовка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор ” на: 

2.1. Д-р Бисер Кирилов Борисов по научната специалност „Нефрология“ 

2.2. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

2.3. Д-р Владимир Радев Радев по научната специалност „Анестезиология и реаниматология“ 

 

ІІ. 1. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2015 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за актуализиране на 

състава на Академичния съвет на МУ-Плевен, проведени на Общото събрание на 14.04.2016 г.  

3. Становище на Контролния съвет относно отчет за дейността на ръководството на Медицински 

колеж за периода март 2015 г. – март 2016 г. и актуализиране на състава на Колежански съвет. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

III. 1. Разкриване на Център за чуждестранни студенти в Медицински университет – Плевен. 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за чуждестранни студенти в 

Медицински университет – Плевен. 

Докл.: Проф. А. Стоянова 

 

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

Център за научноизследователска дейност 

1. Признаване на диплома за образователната и научна степен „Доктор ” на Иван 

Николаев Йорданов, д.х. по научната специалност „Химия“ . 

2. Утвърждаване на избор на гл. ас. Д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина, 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

3. Утвърждаване на избор на гл. ас. Д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина, организация на 

здравеопазването и фармацията“. 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“  на д-р Мая Стефанова 

Кръстанова, д.м. 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото фъзпитание и спортната подготовка“ 

на гл. ас. Илиян Йорданов Илчев, д.п. 
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6. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото фъзпитание и спортната подготовка“ 

на гл. ас. Искра Стефанова Илиева, д.п. 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Ирена Иванова 

Генчева-Ангелова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Клинична 

лаборатория“.  

8. Отлагане на срока за апробация на д-р Диана Пендичева, докторант на самостоятелна 

подготовка по научната специалност „Фармакология“. 

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

тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по „Медицина“ и „Фармация“ – 8 клас. 

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

тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по „Медицина“ и „Фармация“ – 9 клас. 

11. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2016 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

12. Предложение за възможност за надхвърляне с до 10% на средствата, определени за 

научноизследователски проекти. 

13. Утвърждаване на промяна в състава на Борда на редакторите и изпълнителните редактори 

на списание Journal of Biomedical and Clinical Research. 

Докл.: Проф. д-р М. Средкова 

 

V. Направление “Учебна дейност”: 

1. Предложение за прием на студенти срещу заплащане за учебната 2016/2017 година.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

Факултет „Здравни грижи“ 

1. Утвърждаване на учебен план за обучение по специалност „Акушерка“. 

2. Утвърждаване на учебен план за обучение по специалност „Медицинска сестра“. 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика за специалност „Акушерка“ на ОКС 

„Бакалавър“. 

4. Утвърждаване на квалификационна характеристика за специалност „Медицинска сестра“ 

на ОКС „Бакалавър“. 

5. Обявяване на конкурси за заемане на 2 длъжности „Асистент“ по научната специалност 

„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“ (здравни грижи с 

профилна специалност „Акушерка“ ). 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 Департамент за езиково и специализирано обучение 

1. Предложение за избор на хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година. 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

 

VI. Текущи. 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по научната 

специалност „Медицина на бедствените ситуации“ в катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и МБС“. 

2. Предложение за избор на проф. Петьо Бочев като гост-преподавател в сектор „Физика и 

биофизика, висша математика и информационни технологии“ към Факултет „Фармация“.   

3. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Висша математика“ в сектор „Физика и биофизика, висша математика и 

информационни технологии“ към Факултет „Фармация“.   

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание на АС, проведено на 30 май 2016 година 

 

Присъстват:   31 члена на АС 

Отсъстват:     9 члена на АС 

По уважителни причини –  4  - доц. д-р А. Димитрова,  проф. д-р С. Тишева, д-р Т. 

Андреев, Звездина Горанова 

По неуважителни причини – 5 -  доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Н. Цветков,  доц. д-р Р. 

Пенкова-Комса, доц. д-р Ц. Луканов, Сузана Гафурова  

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Редуциран състав на АС: 36 члена 

 

Кворум при: 24 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС за хабилитирания състав 

 

Избор при: 16 гласа за целия състав 

14 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи за гласуване Дневения ред, като т. 2 и т.3 

разменят местата си, както и Комисия по избора: 

      Председател: 1. Проф. д-р Ц. Дойчинова 

     Членове: 2. Д-р Н. Статев 

3. Емел Емин 

 

Гласували: 31. За – 31. 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: 
Докладва проф. д-р М. Средкова. 

 

1. За заемане на академичната длъжност „Професор” на: 

1.1. Проф. Мишел Салватор Израел по научната специалност „Хигиена“ 

 

2. За заемане на академичната длъжност „Доцент” на: 

2.1. Доц. Данелина Емилова Вачева по научната специалност „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната подготовка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

 

3. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор ” на: 

3.1. Д-р Бисер Кирилов Борисов по научната специалност „Нефрология“ 

3.2. Д-р Тодор Иванов Димитров по научната специалност „Акушерство и гинекология“ 

3.3. Д-р Владимир Радев Радев по научната спец. „Анестезиология и реаниматология“ 

 

Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. 

По втора точка от дневния ред –  

 

II. 1.  Разкриване на Център за чуждестранни студенти в Медицински университет – Плевен. 

2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за чуждестранни 

студенти в Медицински университет – Плевен. 

Докл.: Проф. А. Стоянова 
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За необходимостта и причините за разкриване на Център за чуждестранни студенти в 

структурата на МУ-Плевен изказвания направиха проф. д-р С.Томов и Чл. кор. проф. д-р Г. 

Горчев.   

Проф. А. Стоянова представи: 

1. Предложение за разкриване на Център за чуждестранни студенти в Медицински 

университет – Плевен. 

2. Правилник за устройството и дейността на Център за чуждестранни студенти в 

Медицински университет – Плевен. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: 1. Приема предложението за разкриване на Център за чуждестранни 

студенти в Медицински университет – Плевен 

2. Приема Правилник за устройството и дейността на Център за чуждестранни 

студенти в Медицински университет – Плевен. 

 

По трета точка от дневния ред –  

III. 1. Становище на Контролния съвет относно обяснителна записка към отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2015 г. 

2. Становище на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за актуализиране 

на състава на Академичния съвет на МУ-Плевен, проведени на Общото събрание на 14.04.2016 

г.  

3. Становище на Контролния съвет относно отчет за дейността на ръководството на 

Медицински колеж за периода март 2015 г. – март 2016 г. и актуализиране на състава на 

Колежански съвет. 

Докл.: Доц. д-р М. Симеонова 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема: 1. Становището на Контролния съвет относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.12.2015 г. 

2.  Становището на Контролния съвет относно законосъобразността на изборите за  

актуализиране на състава на Академичния съвет на МУ-Плевен, проведени на 

Общото събрание на 14.04.2016 г.  

3. Становището на Контролния съвет относно отчета за дейността на ръководството 

на   Медицински колеж за периода март 2015 г. – март 2016 г. и актуализирането на 

състава на Колежанския съвет. 

 

По четвърта точка от дневния ред –  

Докладва проф. д-р М. Средкова. 

 

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

           Център за научноизследователска дейност 

 

1. Признаване на диплома за образователната и научна степен „Доктор ” на Иван 

Николаев Йорданов, д.х. по научната специалност „Химия“ . 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Признава диплома за образователната и научна степен „Доктор” на 

Иван Николаев Йорданов, д.х. по научната специалност „Химия“  

 

2. Утвърждаване на избор на гл. ас. Д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина, 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

Гласували: 20. За – 20. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава избора на гл. ас. Д-р Стела Людмилова Георгиева, д.м. 

за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

3. Утвърждаване на избор на гл. ас. Д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Социална медицина, организация 

на здравеопазването и фармацията“. 

 

Гласували: 20. За – 20. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на гл. ас Д-р Мариела Стефанова Камбурова, 

д.м. за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

4. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“  на д-р Мая Стефанова 

Кръстанова, д.м. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава състава на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Физиотерапия, курортология и 

рехабилитация“  на д-р Мая Стефанова Кръстанова, д.м. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н. ВМА - София 

  2. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м. УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

  3. Проф. д-р Ивет Борисова Колева д.м.н. МУ – София 

  4. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, д.м. УМБАЛ „София-мед“ София 

  5. Доц. д-р Яна Иванова Петровска, д.м. УМБАЛ „Св. Анна“ София 

Резервен член: Доц. д-р  Борис Иванов Матев, д.м. СБАЛ „Проф. Б. Бойчев“ София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

  1. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

  2. Проф. д-р Иван Петров Топузов, д.м., д.п.н. 

Резервен член: Доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. 

 

5. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото фъзпитание и спортната 

подготовка“ на гл. ас. Илиян Йорданов Илчев, д.п. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава състава на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото 

фъзпитание и спортната подготовка“ на гл. ас. Илиян Йорданов Илчев, д.п. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. Антоанета Иванова Момчилова, д.п. РУ „Ангел Кънчев“ 

  2. Доц. Мария Иванова Дончева, д.п. ТУ „Асен Златарев“ – Варна 

  3. Проф. Даниела Любенова,  д.п. НСА „Васил Левски“  – София 

  4. Проф. Магдалена Костадинова Глушкова, д.п. ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград 

  Резервен член: Проф. Крася Йорданова Каваклова, СУ „Кл. Охридски“ София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

  1. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

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

  3. Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

Резервен член: Доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. 

 



6 

 

 

6. Утвърждаване на състав на научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната подготовка“ 

на гл. ас. Искра Стефанова Илиева, д.п. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава състава на научно жури за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната подготовка“ на гл. ас. Искра Стефанова Илиева, д.п. 

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. Антоанета Иванова Момчилова, д.п. РУ „Ангел Кънчев“ 

  2. Доц. Мария Иванова Дончева, д.п. ТУ „Асен Златарев“ – Варна 

  3. Проф. Даниела Любенова,  д.п. НСА „Васил Левски“  – София 

  4. Проф. Магдалена Костадинова Глушкова, д.п. ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград 

  Резервен член: Проф. Крася Йорданова Каваклова, СУ „Кл. Охридски“ София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

  1. Доц. Нина Иванова Михайлова, д.п. 

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

  3. Проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. 

Резервен член: Доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. 

 

7. Утвърждаване на състав на научно жури за публична защита на д-р Ирена Иванова 

Генчева-Ангелова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната специалност „Клинична 

лаборатория“.  

 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава състава на научно жури за публична защита на д-р Ирена 

Иванова Генчева-Ангелова за придобиване на ОНС „Доктор“ по научната 

специалност „Клинична лаборатория“.  

 

Външни членове за МУ – Плевен : 

  1. Проф. д-р Красимира Икономова, д.м. Транспортна болница София 

  2. Проф. д-р Камен Цачев,  д.м.н. – София 

  3. Доц. д-р Лиляна Ламбрева, д.м. УМБАЛ „Александровска“ София 

  4. Доц. д-р Маргарита Бончева, д.м. МУ - Варна 

  Резервен член: Доц. д-р Милена Велизарова, д.м. УМБАЛ „Александровска“ София 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

  1. Доц. Аделаида Русева, д.м. 

Резервен член: Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м. 

 

8. Отлагане на срока за апробация на д-р Диана Пендичева, докторант на самостоятелна 

подготовка по научната специалност „Фармакология“ до 30.09.2016г.  

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Отлага  срока за апробация на д-р Диана Пендичева, докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Фармакология“ до 30.09.2016г. 

 

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

тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по „Медицина“ и „Фармация“ – 8 клас. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Включва в Издателския план на МУ-Плевен за 2016 година на 

преиздаване на Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по 

„Медицина“ и „Фармация“ – 8 клас. 

 

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

тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по „Медицина“ и „Фармация“ – 9 клас. 

 

 Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

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

преиздаване на Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по 

„Медицина“ и „Фармация“ – 9 клас. 

 

11. Утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2016 г. и разпределението на средствата за одобрените 

проекти. 

 

 Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от проведения конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти за 2016 г. и разпределението на средствата за 

одобрените проекти. 

 

12. Предложение за възможност за надхвърляне с до 10% на средствата, определени за 

научноизследователски проекти. 

 

 Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава предложението за възможност за надхвърляне с до 10% 

на средствата, определени за научноизследователски проекти. 

 

13. Утвърждаване на промяна в състава на Борда на редакторите и изпълнителните редактори 

на списание Journal of Biomedical and Clinical Research. 

 

Гласували: 31. За – 31. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава  промяна в състава на Борда на редакторите и 

изпълнителните редактори на списание Journal of Biomedical and Clinical Research. 

 

 

По пета точка от дневния ред –  

 

    V. Направление “Учебна дейност”: 

 

1. Предложение за прием на студенти срещу заплащане за учебната 2016/2017 година.  

Докл.: Проф. М. Александрова 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: МУ – Плевен, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗВО, обявява прием обучение 

срещу заплащане за учебната 2016/2017 година за всички специалности, съобразен с 

капацитета  на Висшето училище по специалности или професионални направления. 

 

 

Факултет „Здравни грижи“ 

Докл.: Доц. д-р А. Вълков 

 

1. Утвърждаване на учебен план за обучение по специалност „Акушерка“. 
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Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

 АС реши: Утвърждава учебен план за обучение по специалност „Акушерка“. 

 

2. Утвърждаване на учебен план за обучение по специалност „Медицинска сестра“. 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

 АС реши: Утвърждава учебен план за обучение по специалност „Медицинска 

сестра“. 

 

3. Утвърждаване на квалификационна характеристика за специалност „Акушерка“ на ОКС 

„Бакалавър“. 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждаване на квалификационна характеристика за  специалност 

„Акушерка“ на ОКС „Бакалавър“. 

 

4. Утвърждаване на квалификационна характеристика за специалност „Медицинска сестра“ 

на ОКС „Бакалавър“. 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

 АС реши: Утвърждаване на квалификационна характеристика за  специалност 

„Медицинска сестра“ на ОКС „Бакалавър“. 

 

 

5. Обявяване на конкурси за заемане на 2 длъжности „Асистент“ по научната специалност 

„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“ (здравни грижи с 

профилна специалност „Акушерка“ ). 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

  АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурси за заемане на 2 

длъжности „Асистент“ по научната специалност „Социална медицина, организация 

на здравеопазването и фармацията“ (здравни грижи с профилна специалност 

„Акушерка“ ). 

 

 Департамент за езиково и специализирано обучение 

 

1. Предложение за избор на хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година. 

Докл.: Доц. М. Атанасова 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

  АС реши: Избира предложените хонорувани преподаватели за учебната 

2016/2017 година. 

 

По шеста точка от дневния ред –  

 

VI. Текущи. 

Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 

 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по научната 

специалност „Медицина на бедствените ситуации“ в катедра „Хигиена, медицинска екология, 

професионални болести и МБС“. 

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

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

академичната длъжност „Асистент“ по научната специалност „Медицина на 
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бедствените ситуации“ в катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 

болести и МБС“. 

 

2. Предложение за избор на проф. Петьо Бочев като гост-преподавател в сектор „Физика и 

биофизика, висша математика и информационни технологии“ към Факултет „Фармация“.  

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

  АС реши: Избира на проф. Петьо Бочев като гост-преподавател в сектор 

„Физика и биофизика, висша математика и информационни технологии“ към 

Факултет „Фармация“.  

 

3. Предложение за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната 

специалност „Висша математика“ в сектор „Физика и биофизика, висша математика и 

информационни технологии“ към Факултет „Фармация“.   

 

Гласували: 30. За – 30. Против и въздържали се няма. 

  АС реши: Приема предложението за обявяване на конкурс за академичната 

длъжност „доцент“ по научната специалност „Висша математика“ в сектор „Физика 

и биофизика, висша математика и информационни технологии“ към Факултет 

„Фармация“.   

 

 

 

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

 

 

30. 05. 2016 г.      Секретар на АС: /П/ 

                 Д-р Н. Статев 

 

         Председател на АС: /П/ 

                Проф. д-р Сл. Томов  

 


