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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 

28.02.2022 г. 
 

 
 
 

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

1. За присъждане на научна степен "Доктор на науките" по специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение“ на проф. д-р Камелия Тодорова 
Цветанова, д.м.н. 

2. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност 
„Неврология“ на доц. д-р Росен Тодоров Русев, д.м. 

3. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Управление на здравните грижи“ на гл. ас. Меглена Маринова  
Балабурова, д.узг. 

4. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, 
хранене и др.)“, на д-р Цветелина Георгиева Виткова, д.м. 

 

 
II. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към              

31.12.2021 г.  
Докл.: И. Потурлиев 

 
 

III. Становище на Контролния съвет относно отчета за касово изпълнение на 
бюджета на МУ – Плевен към 31.12.2021 г. 
 

Докл.: Доц. д-р З. Радионова 
 
 

IV. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Георги Панов Панов, д.м.  

по процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по специалност 
„Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

2. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 
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„Хематология“, към катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, 
Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
д-р Мартин Петров Караманлиев по докторска програма „Обща хирургия“, 
ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
ас. Милена Колева Сълева по докторска програма „Управление на здравните 
грижи“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“. 

5. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност в МУ –
Плевен през 2022 година. 

6. Утвърждаване на резултатите от завършилите през 2021 г. 
научноизследователски проекти, финансирани през 2020 г. 
 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 
 

V. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 
съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 
програма „Инфекциозни болести“, от професионално направление 7.1 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 
програма „Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 
„Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 
на висше образование 7.Здравеопазване и спорт. 
     

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 

VI. Направление „Учебна дейност“  

 Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

съдебна медицина в сектор „Съдебна медицина“ към катедра „Обща 
медицина, съдебна медицина и деонтология“, за нуждите на Отделение по 
съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 
Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 
медицинска рехабилитация и ерготерапия в сектор „Физикална медицина, 
рехабилитация и ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, 
рехабилитация, ерготерапия и спорт“, за нуждите на Клиника по физикална и 
рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – 
Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

            Докл.: Доц. д-р М. Карчева  
 
 



3 
 

 
VII. Разни 

1. Предложение за определяне на представител на Медицински университет – 
Плевен за включване в състава на Висшия медицински съвет. 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по 
хигиена към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални 
заболявания и медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено 
здраве“ на МУ – Плевен. 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" към 
катедра „Медицинска генетика“, Факултет „Фармация“ на МУ – Плевен, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ.  

4. Предложение за разкриване на две отделни катедри – катедра „Социална 
медицина и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи, 
медицинска етика и информационни технологии“. 

5. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент" към 
катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено 
здраве“ на МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

6. Предложение за освобождаване от такса за наем на общежитие, такса 
електроенергия и такса ВиК на 24 студенти от Украйна, обучаващи се в МУ – 
Плевен, до края на учебната година. 

7. Предложение за освобождаване от семестриална такса на студента Богдан 
Степанчук, специалност „Медицина“, I курс, АЕО. 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание на АС, проведено на 28 февруари 2022 година 

 

 

 
Присъстват:   36 члена на АС 

Отсъстват:     3 члена на АС 

Отсъстващи: доц. д-р Илия Вълков, Джулия Ботева и Константина Каракадиева  

Участващи on line: проф. д-р Димитър Господинов, доц. д-р Ивелина Йорданова-

Василева и ас. д-р Зорница Горчева 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

     17 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   13 гласа за целия състав 

     9 гласа за хабилитирания състав 

 

Проф. Димитров откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният 

дневен ред беше приет единодушно, без „Против“ и „Въздържали се“. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Академичния съвет на МУ – Плевен: доц. д-р Соня Вълкова, гл. ас. Бисерка Василева и             

д-р Мартин Караманлиев. Приема се единодушно, без против и въздържали се. 
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По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен - 

дипломите връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

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

доц. д-р Росен Тодоров Русев, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 

„Управление на здравните грижи“ на гл. ас. Меглена Маринова Балабурова, д.узг. 

3. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 

програма „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“, на 

д-р Цветелина Георгиева Виткова, д.м. 

 

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

на  МУ – Плевен към 31.12.2021 г. - докладва И. Потурлиев, Финансов директор 

Гласували 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

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

31.12.2021 г. 

 

По трета точка от дневния ред – Становище на Контролния съвет относно 

отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 31.12.2021 г. - докладва 

доц. д-р З. Радионова 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Приема Становище на Контролния съвет относно отчета за касово 

изпълнение на бюджета на МУ – Плевен към 31.12.2021 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

дейност“ - докладва доц. д-р Г. Ставрева, Заместник-Ректор 

1. Утвърждаване на състав на Научно жури на доц. д-р Георги Панов Панов, д.м. по 

процедура за придобиване на НС "Доктор на науките" по специалност „Психиатрия“ към 

катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма.  
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АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури по процедура за 

придобиване на НС "Доктор на науките" по специалност „Психиатрия“ към катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
1. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н., Научноизследователски институт,  

МУ – Плевен   

Резервен вътрешен член: доц. д-р Илия Вълков Вълков, д.м., катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствие на 

вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н., Катедра по неврология, МУ – София  

2. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н., Началник „Клиника по психиатрия“, 

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – София  

3. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н., Варненски свободен университет 

"Черноризец Храбър" 

4. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м., катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“, МУ – Варна  

5. Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н., катедра „Психиатрия и медицинска 

психология“, МУ – Варна 

6. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, д.м., Катедра по психиатрия, МУ – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м., катедра 

„Психиатрия и медицинска психология“, МУ – Варна, който става редовен външен член 

при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Хематология“, към 

катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – 

Плевен. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за провеждане на 

конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. „Медицина“, по 
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специалност „Хематология“, към катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“, Факултет „Медицина“ на МУ – Плевен: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
1. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н., катедра „Кардиология, 

пулмология, ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен  

2. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м., катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“, МУ – Плевен 

3. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м., катедра „Кардиология, пулмология, 

ендокринология и ревматология“, МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева, д.м., катедра 

„Акушерство и гинекология“, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при 

отсъствие на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м., катедра „Вътрешни болести“, МУ – 

Варна  

2. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н., МБАЛ Централ Онко Хоспитал – 

Пловдив 

3. Проф д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, д.м. катедра „Клинична онкология“, 

МУ – Пловдив 

4. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, д.м. Ръководител, Клиника по хематология, 

Военномедицинска академия – София  

Резервен външен член: Доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, д.м., катедра „Вътрешни 

болести“, МУ – Пловдив, която става редовен външен член при отсъствие на външен 

титуляр. 

 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на                  

д-р Мартин Петров Караманлиев по докторска програма „Обща хирургия“, ПН 7.1. 

„Медицина“, Област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма.  

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

"Доктор" по докторска програма „Обща хирургия“, ПН 7.1. „Медицина“, Област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“: 
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Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен  

2. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, МУ – Плевен  

Резервен вътрешен член: доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м., катедра „Сестрински 

хирургични грижи“, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствие на 

вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, д.м., Катедрата по хирургия, МУ – София 

2. Доц. д-р Георги Борисов Гърбев, д.м., Клиника по ендоскопска и обща хирургия, 

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД 

3. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, д.м., катедра „Специална хирургия“, МУ – 

Пловдив  

Резервен външен член: Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н., катедра „Обща и 

оперативна хирургия“, МУ – Варна, който става редовен външен член при отсъствие на 

външен титуляр. 

 
4. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на           

ас. Милена Колева Сълева по докторска програма „Управление на здравните грижи“, ПН 

7.4. „Обществено здраве“, Област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

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

"Доктор" по докторска програма“ „Управление на здравните грижи“, ПН 7.4. 

„Обществено здраве“, Област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Гена Георгиева Пенкова, д.м., катедра „Общественоздравни науки“,             

МУ – Плевен   

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Дима Крумова Цанова, д.м., катедра 

„Общественоздравни науки“, МУ – Плевен, която става редовен вътрешен член при 

отсъствие на вътрешен титуляр. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н., катедра „Здравни грижи“, МУ – 

Варна 

2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., МУ – София 

3. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., МУ – Варна 

4. Доц. Анна Петрова Георгиева, д.оз., катедра „Здравни грижи“, МУ – Варна 

Резервен външен член: доц. Катя Генова Егурузе, д.оз., катедра „Здравни грижи“, 

МУ – Варна, която става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 
5. Приемане на План за развитие на научноизследователската дейност в МУ – Плевен 

през 2022 година. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема План за развитие на научноизследователската дейност в    

МУ – Плевен през 2022 година. 

 
6. Утвърждаване на резултатите от завършилите през 2021 г. научноизследователски 

проекти, финансирани през 2020 г. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава резултатите от завършилите през 2021 г. 

научноизследователски проекти, финансирани през 2020 г. 

 

По пета точка от дневния ред – Направление „Качество на обучението и 

акредитация“ – докладва доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., Заместник-Ректор 

1. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на 

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Инфекциозни 

болести“, от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Инфекциозни болести“, от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 

Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

3. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска 

програма „Инфекциозни болести“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

По шеста точка от дневния ред 

Факултет „Обществено здраве“ - докладва доц. д-р М. Карчева, Декан 

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по „Съдебна 

медицина“ в сектор „Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна медицина 

и деонтология“, за нуждите на Отделение по съдебна медицина и деонтология към 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: разкриване на една академична длъжност "Асистент" по „Съдебна 

медицина“ в сектор „Съдебна медицина“ към катедра „Обща медицина, съдебна 

медицина и деонтология“, за нуждите на Отделение по съдебна медицина и 

деонтология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 
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2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в сектор „Физикална медицина, 

рехабилитация и ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, 

ерготерапия и спорт“, за нуждите на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина 

към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в сектор „Физикална медицина, 

рехабилитация и ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, рехабилитация, 

ерготерапия и спорт“, за нуждите на Клиника по физикална и рехабилитационна 

медицина към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на 

конкурс за заемането ѝ. 

 

 По седма точка от дневния ред – „Разни“ – докладва проф. Димитров, д.м., 

Ректор 

1. Предложение за определяне на представител на Медицински университет – Плевен 

за включване в състава на Висшия медицински съвет. 

 Доц. Тончев предложи представител на МУ – Плевен в състава на Висшия 

медицински съвет да бъде проф. д-р Добромир Димитров, д.м., Ректор. Други предложения 

нямаше. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Във връзка с предстояща актуализация на състава на Висшия 

медицински съвет и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 32, ал. 1, т. 1 от 

Закона за висшето образование и чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и 

дейността на МУ – Плевен, определя в състава на  Висшия медицински съвет да бъде 

включен проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м., Ректор на Медицински 

университет – Плевен. 

 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по хигиена към 

катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" по хигиена към 

катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" по 

медицинска генетика към катедра „Медицинска генетика“, Факултет „Фармация“ на МУ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: разкриване на една академична длъжност "Асистент" по медицинска 

генетика към катедра „Медицинска генетика“, Факултет „Фармация“ на МУ – 

Плевен и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

4. Предложение за разкриване на две отделни катедри – катедра „Социална медицина и 

здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи, медицинска етика и 

информационни технологии“.  

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Катедра „Общественоздравни науки“ към Факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен се преструктурира в две отделни катедри – „Социална 

медицина и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи, медицинска 

етика и информационни технологии“ към същия факултет. 

 

5. Предложение за разкриване на две академични длъжности "Асистент" към 

катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“ на 

МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: разкриване на две академични длъжности "Асистент" към катедра 

„Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“ на  

МУ – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането им. 

 

6. Предложение за освобождаване от такса за наем на общежитие, такса 

електроенергия и такса ВиК на 24 студенти редовно обучение, както и 4 прекъснали 

студенти от Украйна, обучаващи се в МУ – Плевен, до края на учебната година. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: да освободи от такса за наем на общежитие, такса електроенергия и 

такса ВиК, 24 студенти редовно обучение, както и 4 прекъснали студенти от Украйна, 

обучаващи се в МУ – Плевен, считано от 01 март 2022 г. до края на учебната година, 

включително и за периода на провеждане на поправителната сесия. 

 

7. Предложение за освобождаване на студента Богдан Степанчук, специалност 

„Медицина“, I курс, АЕО, от семестриална такса за летен семестър. 

Гласували: 36. За – 36. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: да освободи от семестриална такса за летен семестър студента Богдан 

Степанчук, специалност „Медицина“, I курс, АЕО. 

 

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

 

 

 

28.02.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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