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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 

25.10.2021 г. 
 
 

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

1. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Клинична 
лаборатория“ на доц. д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, д.м. 
2. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност 
„Фармацевтична химия“ на доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. 
3. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност 
„Технология на лекарствените форми и биофармация“ на доц. Станислав 
Бориславов Цанков, д.ф. 
4. За заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по специалност 
„Гастроентерология“ на д-р Горан Сарафилоски, д.м. 
5. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Биохимия“, на Георги Маринов Големанов, д.б. 
6. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Биохимия“, на д-р Галя Борисова Георгиева-Александрова, д.б. 
 
II. Утвърждаване на избор за присъждане на почетно звание „Почетен 

професор“ на доц. инж. Георги Цанев Иванов, д.т. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

III. Утвърждаване на Стратегия за управление и развитие на МУ – Плевен 
за периода 2021-2025 г. 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 
IV. Утвърждаване на размер на годишен членски внос, дължим в полза на 

сдружение с нестопанска цел с наименование „Сдружение на 
медицинските университети в Република България“. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Димитров 
 

V. Направление „Научноизследователска дейност“ 
1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Съдебна медицина“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Сергей Деянов 
Костадинов д.м. за нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 
деонтология“ към Факултет „Обществено здраве“  на МУ – Плевен. 
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2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 
„Медицина“, по специалност „Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 
терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по 
гастроентерология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и 
обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен 
асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра 
„Пропедевтика на хирургическите болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите 
на отделение „Колопроктология и гнойно-септична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 
4. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
управлението на научноизследователската дейност в МУ – Плевен. 
5. Предложение за утвърждаване на Експерти на функционален принцип към 
„Научни прояви и студенско научно творчество“, направление 
„Научноизследователска дейност“. 
 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

VI. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ 
1. Обсъждане на предложение за сключване на Споразумение за 
сътрудничество между МУ – Плевен и Консорциум „Фармацията на утрешния 
ден“, с водещ организатор Познански Университет по медицински науки, 
Полша, в което МУ – Плевен фигурира като член на консорциума.  
 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 
VII. Направление „Университетско-болнична координация“ 
1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и управлението на 
университетско-болничната координация в МУ – Плевен. 
 

Докл.: Проф. д-р Д. Стойков 
 
VIII. Направление „Учебна дейност“ 
1. Анализ на проведената Кандидатстудентска кампания 2021 г. в МУ – 
Плевен. 
2. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за прием на 
студенти в МУ – Плевен през академичната 2022/2023 година. 
 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 

Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за разкриване на четири щатни академични длъжности 
"Асистент" към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, факултет 
„Медицина“, за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и 
обявяване на конкурс за заемането им. 

           Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 
Факултет „Фармация“ 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на факултет „Фармация“ при МУ – 
Плевен за периода 23 юни 2021 – 23 юни 2025 г. 
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2. Предложение за разкриване на длъжност "Асистент" в сектор 
„Предклинични и клинични науки“ към катедра „Медицинска физика, 
биофизика, предклинични и клинични науки“, факултет „Фармация“, за 
обезпечаване на дисциплината „Фармакотерапия“, и обявяване на конкурс за 
заемането ѝ.  

Докл.: Проф. Т. Веков 
 

Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична 
длъжност "Асистент" по обща медицина за нуждите на сектор „Обща медицина“ 
към катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, факултет 
„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
 

Факултет „Здравни грижи“ 
1. Предложение за изменение и допълнение на утвърдените и действащи 
Учебни планове за специалност „Акушерка“ и специалност „Медицинска 
сестра“, в сила от академичната 2021/2022 година, във връзка с направена 
препоръка от Акредитационния съвет към НАОА, Протокол № 18/08.07.2021 г. 

 

Докл.: Доц. д-р Н. Хинкова 
 

Медицински колеж 
1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Медицински колеж.  
 

 Докл.: Проф. д-р Н. Колев 
 

Департамент за езиково и специализирано обучение 
1. Утвърждаване на избора на преп. Румяна Христофорова Янева за хоноруван 
преподавател по български език към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 
2. Предложение за разкриване на две щатни места за длъжността 
„Преподавател по български език“ към Сектор „Български език“ при ДЕСО и 
обявяване на конкурс за заемането им. 
3. Предложение за разкриване на едно щатно място за длъжността 
„Преподавател по латински език“ към сектор „Латински език“ при ДЕСО и 
обявяване на конкурс за заемането му. 

Докл.: Проф. М. Александрова 
 

IX. Студентски съвет при МУ – Плевен  
1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на 
студентски съвет в МУ – Плевен. 

Докл.: И. Николова  
 

X. Разни 
1. Предложение за приемане и утвърждаване на Правила за допускане до 
присъствено  участие в обекта/занятието/мероприятието в МУ – Плевен в 
съответствие с въведените общонационални противоепидемични мерки със 
заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. 
 

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

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на АС, проведено на 25 октомври 2021 година 

 
Присъстват:   39 члена на АС 

Отсъстват:   1 члена на АС 

Отсъстващи: д-р М. Караманлиев. 

Участващи on line: проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р С. Поповска, доц. д-р В. 

Иванчева, доц. д-р Цв. Валентинова, гл. ас. Бисерка Илиева, ас. д-р Иван Малкодански, 

гл. ас. д-р Паулина Владова и д-р К. Каракадиева. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

17 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   21 гласа за целия състав 

     13 гласа за хабилитирания състав 

 

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

Предложеният дневен ред беше приет с пълно болшинство, без „Против” и 

„Въздържали се”. 

Комисия по избора, съгл. чл. 12, ал.2 от Правилника за дейността на Академичния 

съвет на МУ - Плевен: доц. д-р Пенчо Тончев, Габриел Георгиев и Ина Николова. 

Приема се с пълно болшинство, без против и въздържали се. 

 

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

лаборатория“ на доц. д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, д.м. 

2. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност 

„Фармацевтична химия“ на доц. Стефка Ачкова Иванова, д.ф. 

3. За заемане на академичната длъжност "Доцент" по специалност „Технология 

на лекарствените форми и биофармация“ на доц. Станислав Бориславов Цанков, д.ф. 

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

„Гастроентерология“ на д-р Горан Сарафилоски, д.м. 

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

програма „Биохимия“, на Георги Маринов Големанов, д.б. 

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

програма „Биохимия“, на д-р Галя Борисова Георгиева-Александрова, д.б. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Утвърждаване на избор за присъждане 

на почетно звание „Почетен професор“ на доц. инж. Георги Цанев Иванов, д.т. - 

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

Положителни изказвания в подкрепа на предложението направиха доц. д-р П. 

Тончев и доц. д-р М. Камбурова. 

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

АС реши: Утвърждава присъждането на почетно звание „Почетен професор“ 

на доц. инж. Георги Цанев Иванов, д.т. (Протоколът от явното поименно гласуване се 

прилага отделно). 

 

 

По трета точка от дневния ред - Утвърждаване на Стратегия за 

управление и развитие на МУ – Плевен за периода 2021-2025 г. - докладва проф. д-р 

Д. Димитров, д.м., Ректор. 

Проф. д-р Д. Димитров представи Стратегията за управление и развитие на МУ – 

Плевен за периода 2021-2025 г. с презентация, разработена въз основата на Мандатната 

програма и приведена в съответствие с политиката за развитие на МУ-Плевен, 
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утвърдена със заповед №рд09-1598/20.07.2020 г. на Министъра на образованието и 

науката. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Стратегия за управление и развитие на МУ – Плевен 

за периода 2021-2025 г. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Утвърждаване на размер на 

годишен членски внос, дължим в полза на сдружение с нестопанска цел с 

наименование „Сдружение на медицинските университети в Република България“ 

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

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава съмата от 6000 /шест хиляди лева/ като годишен 

членски внос, дължим в полза на сдружение с нестопанска цел с наименование 

„Сдружение на медицинските университети в Република България“  

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска 

дейност” – докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 

специалност „Съдебна медицина“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Сергей Деянов 

Костадинов д.м. за нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и 

деонтология“ към Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: На основание чл. 70, ал. 5 и 7 от ПРАС на МУ-Плевен АС 

утвърждава избора за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалност 

„Съдебна медицина“, ПН 7.1. „Медицина“, на д-р Сергей Деянов Костадинов д.м. 

за нуждите на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“ към 

Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен (Протоколът от явното поименно 

гласуване се прилага отделно). 
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2. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Доцент", ПН 7.1. 

„Медицина“, по специалност „Гастроентерология“ към катедра „Сестрински 

терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по 

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

конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Съгласно чл. 66, ал. 5 от ПРАС на МУ-Плевен разкрива една 

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

„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет 

„Здравни грижи“, за нуждите на Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Д-р 

Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

3. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Главен асистент", 

ПН 7.1. „Медицина“, по специалност „Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на 

хирургическите болести“, Факултет „Медицина“, за нуждите на отделение 

„Колопроктология и гнойно-септична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ 

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

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Съгласно чл. 58, ал.1 от ПРАС на МУ-Плевен разкрива една 

академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по специалност 

„Обща хирургия“ към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, 

Факултет „Медицина“, за нуждите на отделение „Колопроктология и гнойно-

септична хирургия“ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

4. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

управлението на научноизследователската дейност в МУ – Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и управлението на научноизследователската дейност в МУ – 

Плевен. 
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5. Предложение за утвърждаване на Експерти на функционален принцип към 

„Научни прояви и студентско научно творчество“, направление 

„Научноизследователска дейност“. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Към отдел „Научни прояви и студентско научно творчество, 

направление „Научноизследователска дейност, като експерти на функционален 

принцип се утвърждават следните лица: д-р Полина Георгиева Маринова-

Кичикова, д.м. и д-р Константина Станимирова Каракадиева. 

 

 

По шеста точка от дневния ред - Направление „Европейска интеграция 

и международно сътрудничество“ докл. доц. д-р Диана Пендичева, д.м., Зам. ректор. 

1. Обсъждане на предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество 

между МУ – Плевен и Консорциум „Фармацията на утрешния ден“, с водещ 

организатор Познански Университет по медицински науки, Полша, в което МУ – 

Плевен фигурира като член на консорциума.  

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложението за сключване на Споразумение за 

сътрудничество между МУ – Плевен и Консорциум „Фармацията на утрешния 

ден“, с водещ организатор Познански Университет по медицински науки, Полша, 

в което МУ – Плевен фигурира като член на консорциума. 

 

 

По седма точка от дневния ред – Направление „Университетско-

болнична координация” – докл. проф. д-р Д. Стойков, д.м.н., Зам. ректор. 

1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и управлението на 

университетско-болничната координация в МУ – Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилника за организацията и управлението на 

университетско-болничната координация в МУ – Плевен. 
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По осма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” – докл. 

доц. д-р С. Вълкова, Зам. ректор. 

1. Анализ на проведената Кандидатстудентска кампания 2021 г. в МУ – Плевен. 

Чрез мултимедийна презентация доц. д-р Вълкова представи анализа на КСК 2021 

г. в МУ-Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Анализа на проведената Кандидатстудентска кампания 

2021 г. в МУ – Плевен. 

2. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за прием на студенти 

в МУ – Плевен през академичната 2022/2023 година. 

Доц. д-р С. Вълкова представи на членовете на АС предложения за промени в 

балообразуването на кандидатите за специалностите „Медицина”, „Фармация” и за 

бакалавърските специалности. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема измененията и допълненията на Правилника за прием на 

студенти в МУ – Плевен през академичната 2022/2023 година. 

 

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

1. Предложение за разкриване на четири щатни академични длъжности 

"Асистент" към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, факултет „Медицина“, 

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

за заемането им. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива четири щатни академични длъжности "Асистент" към 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, факултет „Медицина“, за 

нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, и обявява конкурс за 

заемането им. 

 

Факултет „Фармация“ – докл. доц. д-р П. Йорданова-Лалева. 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на факултет „Фармация“ при МУ – 

Плевен за периода 23 юни 2021 – 23 юни 2025 г. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Утвърждава Стратегия за развитие на факултет „Фармация“ при 

МУ – Плевен за периода 23 юни 2021 – 23 юни 2025 г. 

 

2. Предложение за разкриване на длъжност "Асистент" в сектор „Предклинични и 

клинични науки“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и 

клинични науки“, факултет „Фармация“, за обезпечаване на дисциплината 

„Фармакотерапия“, и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива длъжност "Асистент" в сектор „Предклинични и 

клинични науки“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и 

клинични науки“, факултет „Фармация“, за обезпечаване на дисциплината 

„Фармакотерапия“, и обявява конкурс за заемането ѝ. 

 

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

1. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична 

длъжност "Асистент" по обща медицина за нуждите на сектор „Обща медицина“ към 

катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, факултет „Обществено 

здраве“ на МУ – Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност 

"Асистент" по обща медицина за нуждите на сектор „Обща медицина“ към 

катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, факултет 

„Обществено здраве“ на МУ – Плевен. 

 

Факултет „Здравни грижи“ – докл. доц. д-р Н. Хинкова, Декан. 

1. Предложение за изменение и допълнение на утвърдените и действащи Учебни 

планове за специалност „Акушерка“ и специалност „Медицинска сестра“, в сила от 

академичната 2021/2022 година, във връзка с направена препоръка от Акредитационния 

съвет към НАОА, Протокол № 18/08.07.2021 г. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема предложенията за изменение и допълнение на утвърдените 

и действащи Учебни планове за специалност „Акушерка“ и специалност 



 ФОРМУЛЯР Индекс: Фо 03.02.00-07 
Издание: П 

Протоколи от Академичен съвет Дата: 20.02.2013 г. 
Страница 8 от 9 

 
„Медицинска сестра“, в сила от академичната 2021/2022 година, във връзка с 

направена препоръка от Акредитационния съвет към НАОА, Протокол № 

18/08.07.2021 г. 

 

Медицински колеж - докл. проф. д-р Н. Колев, д.м., Директор. 

1. Утвърждаване на Стратегия за развитие на Медицински колеж. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава Стратегия за развитие на Медицински колеж. 

 

Департамент за езиково и специализирано обучение – докл. проф. М. 

Александрова, д.б.н., Директор. 

1. Утвърждаване на избора на преп. Румяна Христофорова Янева за хоноруван 

преподавател по български език към ДЕСО за учебната 2021/2022 година. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Утвърждава избора на преп. Румяна Христофорова Янева за 

хоноруван преподавател по български език към ДЕСО за учебната 2021/2022 

година. 

 
2. Предложение за разкриване на две щатни места за длъжността „Преподавател 

по български език“ към Сектор „Български език“ при ДЕСО и обявяване на конкурс за 

заемането им. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива две щатни места за длъжността „Преподавател по 

български език“ към Сектор „Български език“ при ДЕСО и обявява конкурс за 

заемането им. 

 
3. Предложение за разкриване на едно щатно място за длъжността „Преподавател 

по латински език“ към сектор „Латински език“ при ДЕСО и обявяване на конкурс за 

заемането му. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 
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АС реши: Разкрива едно щатно място за длъжността „Преподавател по 

латински език“ към сектор „Латински език“ при ДЕСО и обявява конкурс за 

заемането му. 

 

 

По девета точка от дневния ред – Студентски съвет при МУ-Плевен – 

докладва Ина Николова, Председател на СС при МУ-Плевен. 

1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на 

студентски съвет в МУ – Плевен. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема Правилника за организацията и дейността на студентски 

съвет в МУ – Плевен. 

 

По десета точка от дневния ред – Разни - докладва проф. д-р Д. Димитров, 

д.м., Ректор. 

1. Предложение за приемане и утвърждаване на Правила за допускане до 

присъствено участие в обекта/занятието/мероприятието в МУ – Плевен в съответствие 

с въведените общонационални противоепидемични мерки със заповед № РД-01-856 от 

19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

Гласували 39. За – 39. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема и Утвърждава Правила за допускане до присъствено 

участие в обекта/занятието/мероприятието в МУ – Плевен в съответствие с 

въведените общонационални противоепидемични мерки със заповед № РД-01-856 

от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

 

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

25.10.2021 г.     Председател на АС:           (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

         Секретар на АС:  (П) 

         Д-р А. Пандурска 
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