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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 

18.04.2022 г. 
 

 
 

 
 

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

1. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Пневмология и фтизиатрия“ на д-р Златина Иванова Иванова, д.м. 

2. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Акушерство и гинекология“, на д-р Никола Калинов 
Поповски, д.м. 

3. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Обща хирургия“, на д-р Мартин Петров Караманлиев, д.м. 

 

 

II. Приемане на бюджета на Медицински университет – Плевен за 2022 г.  
Докл.: И. Потурлиев 

 

III. Актуализиране на структурата на Медицински университет – Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 

IV. Предложение за избор на Директор на Научноизследователския институт 
при МУ – Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

V. Актуализиране на политиката за защита на личните данни на МУ –  
Плевен и приемане на пакет документи за нуждите на МУ – Плевен в 
съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закон за 
защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

VI. Предложение за избор на длъжностно лице по защита на личните данни 
(ДЛЗД) със съответните задължения, дефинирани в чл. 39 от Регламент 
(ЕС) 2016/679. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
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VII. Предложение за свикване на Общото събрание на МУ – Плевен, избор на 

дата и приемане на дневен ред за провеждане. 
Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 

 
VIII. Утвърждаване на структура на Общото събрание на МУ – Плевен. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров  
 
 

IX. Направление „Научноизследователска дейност“ 

1. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева по докторска програма „Акушерство и 
гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”.  

2. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
д-р Евгени Тошев Христозов по докторска програма „Дерматология и 
венерология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“. 

3. Предложение за преминаване на доц. д-р Илиян Пенчев Петров, д.м. от 
академична длъжност "Доцент" към МУ – София на същата академична 
длъжност към МУ – Плевен, катедра „Хирургически болести“, за нуждите на 
УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, съгласно чл. 71, т. 2 от ПРАС на МУ – 
Плевен.  

    Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 
 

X. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за 
програмна акредитация на докторска програма по „Медицинска биохимия“, 
от ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“.     

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
 

 
XI. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ 

1. Утвърждаване на Стратегия за интернационализация на Медицински 
университет – Плевен за периода май 2022 – май 2025 г. 
 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

XII. Направление „Учебна дейност“ 
 

 Факултет „Медицина“ 
1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Медицина“. 
2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична 

длъжност "Асистент" за нуждите на катедра „Патологоанатомия“. 
Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
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 Факултет „Фармация“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 

7.3. „Фармация“, към сектор „Социална фармация“, катедра „Фармацевтични 
науки и социална фармация“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност "Преподавател" към 
сектор „Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“ за провеждане на 
практически упражнения по биохимия.  

Докл.: Проф. Т. Веков 
 

 
 Медицински колеж 

1. Разкриване към Медицински колеж на специалност "Интегрирани здравно-
социални услуги" от професионално направление "Социални дейности" с 
тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за специалност 
"Интегрирани здравно-социални услуги" от професионално направление 3.4. 
„Социални дейности“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност "Интегрирани здравно-
социални услуги" от професионално направление 3.4. „Социални дейности“ с 
тригодишен курс на обучение, редовна форма. 
 

Докл.: Проф. д-р Н. Колев 
 

XIII. Разни 

1. Предложение за приемане на промени в Правилника за устройството и 
дейността на МУ – Плевен. 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор",               
ПН 7.4. „Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на 
здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, Факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание на АС, проведено на 18 април 2022 година 

 

 
Присъстват:   35 члена на АС 

Отсъстват:     4 члена на АС 

Отсъстващи: доц. Надя Велева, д.м. – отпуск, доц. д-р Галя Ставрева, д.м. – отпуск, 

ас. д-р Иван Малкодански, д.м., проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н. 

Участващи on line: проф. Маргарита Александрова, д.б.н., доц. д-р Александър 

Вълков, д.м., д-р Борис Духленски и Джулия Ботева 

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   25 члена на АС за целия състав 

     15 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   19 гласа за целия състав 

     12 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 Бисер Борисов – председател, гл. ас. Бисерка 

Василева и Ина Николова. 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 "Главен асистент" по специалност 

„Пневмология и фтизиатрия“ на д-р Златина Иванова Иванова, д.м. 

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

„Акушерство и гинекология“, на д-р Никола Калинов Поповски, д.м. 

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

„Обща хирургия“, на д-р Мартин Петров Караманлиев, д.м. 

 

По втора точка от дневния ред – Приемане на бюджета на Медицински 

университет – Плевен за 2022 г. – докладва И. Потурлиев, Финансов директор 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема бюджета на Медицински университет – Плевен за 2022 г., в 

т.ч.:  

- Средства за представителни цели по бюджета на Университета за 2022 г. в 

размер на 29 900 лв. 

- Един (1) % от таксите за обучение за финансиране на Студентски съвет при           

МУ – Плевен за 2022 г. 

 

 По трета точка от дневния ред - Актуализиране на структурата на 

Медицински университет – Плевен – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: На основание чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПУД на МУ – Плевен, във 

връзка с взети решения на АС с Протокол № 16 от 28.01.2019 г., Протокол № 24 от 

16.03.2020 г., Протокол № 26 от 18.05.2020 г., Протокол № 36 от 29.03.2021 г., 

Протокол № 1 от 31.05.2021 г. и Протокол № 2 от 28.06.2021 г., преобразува „Център 

за компетентност“ от структурата на Научноизследователския институт на МУ -

Плевен в „Център за трансфер на знания и технологии“ и актуализира цялостната 

структура на Висшето училище, съгласно приложение. 
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По четвърта точка от дневния ред - Предложение за избор на Директор на 

Научноизследователския институт при МУ – Плевен – докладва                                              

проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

 Проф. Димитров предложи за Директор на Научноизследователския институт при 

МУ – Плевен да бъде избран Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. Други предложения нямаше. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши след явно, поименно гласуване: На основание чл. 26 б, ал. 4 от ЗВО, 

във връзка с чл. 57д, ал. 2 от ПУД на МУ – Плевен, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ПУД 

на НИИ, избира Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. за Директор на 

Научноизследователския институт при МУ – Плевен. 

 

По пета точка от дневния ред – Актуализиране на политиката за защита на 

личните данни на МУ - Плевен и приемане на пакет документи за нуждите на МУ – 

Плевен в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закон за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: На основание чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПУД на МУ – Плевен, във 

връзка с извършен анализ на действащата институционална уредба на защитата на 

обработваните от МУ – Плевен лични данни, в качеството на администратор по 

смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 

извършената актуализация на основния пакет документи в съответствие със 

законовите изисквания, приема актуализираната Политика за защита на личните 

данни и неразделните към нея приложения.  

 

По шеста точка от дневния ред – Предложение за избор на длъжностно 

лице по защита на личните данни (ДЛЗД) със съответните задължения, дефинирани в 

чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Проф. Димитров предложи инж. Андрей Петров. Други предложения нямаше. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши след явно, поименно гласуване: избира инж. Андрей Илиев Петров за 

длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗД) със съответните задължения, 

дефинирани в чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

По седма точка от дневния ред – Предложение за свикване на Общото 

събрание на МУ – Плевен, избор на дата и приемане на дневен ред за провеждане – 

докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: приема и определя датата 09 юни 2022 г., четвъртък, когато да се 

проведе редовното годишно Общо събрание на МУ – Плевен с начален час 10:00 ч. и 

място на провеждане в зала „Магнум“, по предложения проект на дневен ред. 

 

По осма точка от дневния ред – Утвърждаване на структура на Общото 

събрание на МУ – Плевен – докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: определя и утвърждава следната структура на Общото събрание на 

МУ – Плевен, в съответствие с чл. 33, ал. 3 от ПУД на МУ, в т.ч.: 

• 131 хабилитирани преподаватели; 

• 43 нехабилитирани преподаватели; 

• 34 членове, представляващи студентите и докторантите; 

• 9 членове, представляващи административния персонал. 

 

По девета точка от дневния ред – Направление „Научноизследователска 

дейност“ - докладва проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор 

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

д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева по докторска програма „Акушерство и 

гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт“. 

Гласували: 35. За – 35. Против и въздържали се – няма.  

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

"Доктор" на д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева по докторска програма 
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„Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”: 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. – Научноизследователски институт,           

МУ – Плевен  

2. Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология“,  

МУ – Плевен 

Резервен вътрешен член: проф. д-р Добромир Димитров Димитров, д.м. – Катедра 

„Пропедевтика на хирургическите болести“, МУ – Плевен., който става редовен вътрешен 

член при отсъствие на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – Катедра Акушерство и 

гинекология, Медицински Университет Варна 

2. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. – Катедра „Акушерство и 

гинекология“, Медицински Университет Пловдив 

3. Доц. д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, д.м. – Медицински комплекс „Д-р 

Щерев“, Югозападен университет „Неофит Рилски” 

Резервен външен член: доц. д-р Мария Величкова Юнакова, д.м. - Медицински 

комплекс „Д-р Щерев“, Медицински университет – Варна, която става редовен външен 

член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

д-р Евгени Тошев Христозов по докторска програма „Дерматология и венерология“, ПН 

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

Гласували: 35. За – 35. Против и въздържали се – няма.  

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

"Доктор" на д-р Евгени Тошев Христозов по докторска програма „Дерматология и 

венерология“, ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване 

и спорт“. 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. - катедра „Дерматология, 

венерология и алергология“, МУ - Плевен 
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2. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова- Василева, д.м. – катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“ – МУ - Плевен 

Резервен вътрешен член: Доц. д-р Ваня Цветкова Вичева, д.м.- катедра 

„Дерматология, венерология и алергология“, МУ - Плевен, която става редовен вътрешен 

член при отсъствие на вътрешен титуляр. 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина, д.м.н. - дерматовенеролог, Аджибадем 

Сити Клиник – София 

2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м. - дерматовенеролог, УМБАЛ 

"Александровска", Медицински Университет – София 

3. Доц. д-р Дончо Николов Етугов, д.м. - дерматовенеролог, Медицински 

Университет – София 

Резервен външен член: Доц. д-р Даниела Тихомирова Грозева, д.м. - 

дерматовенеролог, Русенски университет "Ангел Кънчев", която става редовен външен 

член при отсъствие на външен титуляр. 

 

3. Предложение за преминаване на доц. д-р Илиян Пенчев Петров, д.м. от академична 

длъжност "Доцент" към МУ – София на същата академична длъжност към МУ – Плевен, 

катедра „Хирургически болести“, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, 

съгласно чл. 71, т. 2 от ПРАС на МУ – Плевен. 

Гласували: 35. За – 35. Против и въздържали се – няма.  

АС реши: Утвърждава преминаване на доц. д-р Илиян Пенчев Петров, д.м. от 

академична длъжност "Доцент" към МУ – София на същата академична длъжност 

към МУ – Плевен, катедра „Хирургически болести“, за нуждите на УМБАЛ „Света 

Марина“ – Плевен, съгласно чл. 71, т. 2 от ПРАС на МУ – Плевен. 

По десета точка от дневния ред - Направление „Качество на обучението и 

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

1. Утвърждаване състав на комисия за изготвяне на доклад-самооценка, за програмна 

акредитация на докторска програма по „Медицинска биохимия“, от ПН 7.1. „Медицина“, 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 
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АС реши: Утвърждава следния състав на комисия за изготвяне на доклад-

самооценка, за програмна акредитация на докторска програма по „Медицинска 

биохимия“, от ПН 7.1. „Медицина“, област на висше образование 7. „Здравеопазване 

и спорт“: 

1. Доц. д-р Петър Иванов, д.бх. – председател; 

2. Ас. д-р Галя Георгиева, д. бх. – член; 

3. Ас. Георги Големанов, д. бх. – член; 

4. Ас. Александра Митева – член; 

5. Даниела Георгиева, експерт с-р „Биохимия“. 

 

По единадесета точка от дневния ред - Направление „Европейска 

интеграция и международно сътрудничество“ – докладва доц. д-р Д. Пендичева, д.м., 

Заместник-Ректор 

1. Приемане и утвърждаване на Стратегия за интернационализация на Медицински 

университет – Плевен за периода май 2022 – май 2025 г. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Приема и утвърждава Стратегия за интернационализация на 

Медицински университет – Плевен за периода май 2022 – май 2025 г. 

 

По дванадесета точка от дневния ред - Направление „Учебна дейност“ 

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

1. Утвърждаване на структурен състав на Общото събрание на Факултет „Медицина“. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: Утвърждава структурен състав на Общото събрание на Факултет 

„Медицина“, както следва: 

- Хабилитирани преподаватели – 82% от състава на общото събрание, като не 

по-малко от ¼ от тях са нехабилитирани преподаватели, в т.ч.: 35 

хабилитирани преподаватели и 14 нехабилитирани преподаватели 

- Представители на докторантите и студентите са 15% - 9 членове; 

- Представители на администрацията са 3% - 2 членове. 
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2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност 

"Асистент" за нуждите на катедра „Патологоанатомия“. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма. 

АС реши: обявява конкурс за заемането на една академична длъжност 

"Асистент" за нуждите на катедра „Патологоанатомия“. 

 

Факултет „Фармация“ - докладва доц. д-р П. Йорданова-Лалева, д.м. 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, към сектор „Социална фармация“, катедра „Фармацевтични науки и социална 

фармация“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: разкрива една академична длъжност "Асистент", ПН 7.3. 

„Фармация“, към сектор „Социална фармация“, катедра „Фармацевтични науки и 

социална фармация“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

„Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“ за провеждане на практически упражнения по 

биохимия. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: разкрива една щатна длъжност "Преподавател" към сектор 

„Биохимия“, катедра „Химия и биохимия“ за провеждане на практически 

упражнения по биохимия. 

 

Медицински колеж - докладва доц. д-р Е. Бързашка, д.м. 

1. Разкриване към Медицински колеж на специалност "Интегрирани здравносоциални 

услуги" от професионално направление "Социални дейности" с тригодишен курс на 

обучение, редовна форма. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: разкриване към Медицински колеж на специалност "Интегрирани 

здравносоциални услуги" от професионално направление "Социални дейности" с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма. 
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2. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за специалност "Интегрирани 

здравно-социални услуги" от професионално направление 3.4. „Социални дейности“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: утвърждава Квалификационна характеристика за специалност 

"Интегрирани здравно-социални услуги" от професионално направление 3.4. 

„Социални дейности“ с тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

3. Утвърждаване на Учебен план за специалност "Интегрирани здравносоциални 

услуги" от професионално направление 3.4. „Социални дейности“ с тригодишен курс на 

обучение, редовна форма. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: утвърждава Учебен план за специалност "Интегрирани 

здравносоциални услуги" от професионално направление 3.4. „Социални дейности“ с 

тригодишен курс на обучение, редовна форма. 

 

По тринадесета точка от дневния ред – Разни – докладва проф. д-р Д. 

Димитров, д.м., Ректор. 

1. Предложение за приемане на промени в Правилника за устройството и дейността 

на МУ – Плевен. 

Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: определя срок до 13.05.2022 г. да бъдат подадени предложения за 

промени в Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен. 

 

2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Професор", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на МУ – 

Плевен. 



  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН    
Версия 2 
Изменение 0 

НК 
раздел 5  

ПРОТОКОЛ ОТ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4    Страница 10 от 10 

 
Гласували 35. За – 35. Против и въздържали се – няма 

АС реши: разкрива една академична длъжност "Професор", ПН 7.4. 

„Обществено здраве“, по специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи, 

медицинска етика и информационни технологии“, Факултет „Обществено здраве“ на 

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

 

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

 

 

18.04.2022 г.     Председател на АС:          (П)   

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:                (П)      

         Г. Георгиев 
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