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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 

20.12.2021 г. 
 
 
 

 
I. Официално връчване на благодарствена грамота и плакет на д-р Нели 

Стефанова за организиране на благотворителна фотографска изложба в 
подкрепа на МУ – Плевен. 
 

 
II. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ – Плевен: 

1. За присъждане на образователната и научна степен "Доктор", докторска 
програма „Физиология на животните и човека“, на д-р Цветелина 
Валентинова Петкова-Маринова, д.б. 

 
III. Официално връчване на сертификати на отличените преподаватели в 

конкурс „Най-изявен преподавател – 2021 г.“. 
 

IV. Официално връчване на сертификати на студентите-доброволци за 
организиране и провеждане на безплатно изследване чрез бърз антигенен 
тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) в МУ – Плевен. 

 
 

V. Направление „Научноизследователска дейност“ 

1. Утвърждаване на избор за заемане на академична длъжност "Доцент" по 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“, ПН 7.4. „Обществено здраве“, на гл. ас. д-р Дима Крумова 
Цанова, д.м. за нуждите на катедра „Общественоздравни науки“, 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 
„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, 
Факултет „Здравни грижи“ на МУ – Плевен. 

3. Утвърждаване на състав на Научно жури за провеждане на конкурс за заемане 
на академична длъжност "Главен асистент", ПН 7.1. „Медицина“, по 
специалност „Пневмология и фтизиатрия“, към катедра „Кардиология, 
пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 
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4. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане на ОНС "Доктор" на 
д-р Никола Калинов Поповски по докторска програма „Акушерство и 
гинекология“, ПН 7.1. „Медицина“, Област на висшето образование 7. 
„Здравеопазване и спорт“. 

5. Утвърждаване на състав на Научно жури за присъждане ОНС "Доктор" на                 
д-р Цветелина Георгиева Виткова по докторска програма „Хигиена 
(включително трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“, 
ПН 7.1. „Медицина“, Област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“. 

6. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище към 
„Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 
учени“ през 2022 г. 

    Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева 
 

VI. Направление „Качество на обучението и акредитация“ 

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 
„Пневмология и фтизиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, 
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

2. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 
съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 
програма „Пневмология и фтизиатрия“. 

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

4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 
„Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално направление 7.1 
Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

5. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 
съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска 
програма „Анестезиология и интензивно лечение“. 

6. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 
програма „Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално 
направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт. 

7. Избор на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за програмна 
акредитация на докторска програма „Технология на лекарствените форми и 
биофармация“ от професионално направление 7.3 Фармация, област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт. 

8. Утвърждаване на Наръчник на системата за управление на качеството 
съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и изискванията на СОПКО. 
     

Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова 
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VII. Направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ 
1. Предложение за приемане на Отчет за международната и проектна дейност на 

направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ през 
2021 г. 

Докл.: Доц. д-р Д. Пендичева 
 

 

VIII. Направление „Учебна дейност“ 
 

 Факултет „Медицина“ 
1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" за  

нуждите на преподаването по „Биология“ в катедра "Анатомия, хистология, 
цитология и биология" и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

           Докл.: Проф. д-р С. Илиев 
 

Факултет „Обществено здраве“ 
1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Николай 

Емилов Попов, д.п.н. по условията на чл. 111 от КТ на 0,5 щатна длъжност за 
извършване на преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, 
рехабилитация и ерготерапия“ към катедра „Физикална медицина, 
рехабилитация, ерготерапия и спорт“. 

 

           Докл.: Доц. д-р М. Карчева 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от заседание на АС, проведено на 20 декември 2021 година 

 

 
Присъстват:   38 члена на АС 

Отсъстват:   2 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Д. Господинов, проф. д-р Н. Колев – в отпуск,  

Участващи on line: проф. д-р С. Поповска, д-р А. Пандурска. 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

Кворум при:   27 члена на АС за целия състав 

     16 члена на АС хабилитирания състав 

Избор при:   18 гласа за целия състав 

     12 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 благодарствена 

грамота и плакет на д-р Нели Стефанова за организиране на благотворителна 

фотографска изложба в подкрепа на МУ – Плевен – дипломата и плакета връчи                     
проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 
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По втора точка от дневния ред - Официално връчване на дипломите, 

придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в                              

МУ – Плевен – дипломата връчи проф. д-р Д. Димитров, д.м., Ректор. 

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

програма „Физиология на животните и човека“, на д-р Цветелина Валентинова Петкова-

Маринова, д.б. 

 

 

По трета точка от дневния ред - Официално връчване на сертификати на 

отличените преподаватели в конкурс „Най-изявен преподавател – 2021 г.“. 

Най-изявен преподавател – 2021 г.: 

1. Доц. д-р Павлина Димитрова Лалева, д.м. 

2. Доц. д-р Фредерик Людмилов Григоров, д.м. 

3. Доц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. 

4. Проф. Косто Вълов Митов, д.мат.н. 

5. Доц. Таня Николаева Мегова, д.м. 

6. Доц. д-р Стефан Венелинов Трифонов, д.м. 

7. Ас. д-р Елина Атанасова Мерашка 

8. Ас. д-р Десислава Евлогиева Маринова 

9. Ас. д-р Валентина Едрева Едрева-Бешева 

10. Ас. Поля Тодорова Гергова 

11. Гл. ас. Бисерка Илиева Василева, д.м. 

12. Преп. Анелия Георгиева Симеонова 

13. Ас. Александър Свиленов Пъшев 

14. Гл. ас. Петя Иванова Дилова, д.узг. 

15. Ас. Галина Миткова Дякова 

16. Ас. Любомира Евгениева Тотева 

17. Ас. д-р Румяна Иванова Давидова 
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По четвърта точка от дневния ред - Официално връчване на сертификати 

на студентите-доброволци за организиране и провеждане на безплатно изследване 

чрез бърз антигенен тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) в МУ – Плевен. 

1. Виктория Николаева Павлова - 4-ти курс, спец. "Мед.сестра" 

2. Диана Иванова Иванова -  4-ти курс, спец. "Мед.сестра" 

3. Марина Васкова Николова -  4-ти курс, спец. "Акушерка" 

4. Неджлин Неджати Феим -   4-ти курс, спец. "Акушерка" 

5. Симона Боянова Пиянкова -  4-ти курс, спец. "Акушерка" 

 

 

По пета точка от дневния ред - Направление „Научноизследователска 

дейност“ – докл. доц. д-р Галя Ставрева, Зам. ректор. 

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

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, ПН 

7.4. „Обществено здраве“, на гл. ас. д-р Дима Крумова Цанова, д.м. за нуждите на катедра 

„Общественоздравни науки“, факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен 

Гласували: 23. За – 23. Против и въздържали се няма  

АС реши: Чрез явно поименно гласуване и на основание чл. 70, ал. 7 от ПРАС на 

МУ – Плевен утвърждава избора на гл. ас. д-р Дима Крумова Цанова, д.м. за заемане 

на академичната длъжност „Доцент” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионалното направление 7.4. „Обществено здраве”, 

специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” в Катедра „Общественоздравни науки”, към Факултет „Обществено 

здраве” при 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 

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

грижи“ на МУ – Плевен. 

Гласували: 38. За – 38. 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 специалност 
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„Гастроентерология“ към катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет 

„Здравни грижи“ на МУ – Плевен: 
 
 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска, д.м. – МУ – Плевен  

2. Доц. д-р Пенчо Тончев Тончев, д.м. – МУ – Плевен 

3. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м. – МУ – Плевен 

4. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. – МУ – Плевен 

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

МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр. 
 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. – МУ – Варна  

2. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м. – МУ – Варна  

3. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, д.м. – МУ – Пловдив 
 

Резервен външен член: Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н. – МУ – София, 

който става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 
 

 

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

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

„Пневмология и фтизиатрия“, към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, 

факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

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

за заемане на академична длъжност „Главен асистент“, ПН 7.1. „Медицина“ по 

специалност „Пневмология и фтизиатрия“ към катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“, факултет „Медицина“ на МУ –Плевен: 
 

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 
1. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. – катедра „Кардиология, пулмология и 

ендокринология“, Началник Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски” – Плевен. 
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2. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.н. – катедра „Кардиология, 

пулмология и ендокринология“, Началник на Клиника по кардиология на УМБАЛ „Д-р Г. 

Странски” – Плевен. 

3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. – катедра „Нефрология, хематология и 

гастроентерология“, Началник на Клиника по нефрология и хемодиализа към УМБАЛ „Д-

р Георги Странски” – Плевен. 

 
Резервен вътрешен член: доц. д-р Аспарух Георгиев Николов, д.м.- МУ – Плевен, 

който става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр. 

 
Външни членове за МУ – Плевен: 
1. Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – Началник Отделение по 

Пневмология с дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация на „УМБАЛ 

„Света Марина” – Варна. 

2. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м. – Ръководител Катедра по 

Белодробни болести към Медицински факултет при МУ – София с база МБАЛББ „Св. 

София” ЕАД  

Резервен външен член: проф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м. – Ръководител Катедра 

„Патофизиология” към МУ – Пловдив, който става редовен външен член при отсъствие на 

външен титуляр. 

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

Никола Калинов Поповски по докторска програма „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. 

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

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: На основание чл. 38, ал. 2 от ПРАС на МУ – Плевен избира Научно жури по 

процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Никола 

Калинов Поповски по докторска програма „Акушерство и гинекология“, ПН 7.1. 

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

Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., МУ – Плевен 

2. Доц. д-р Тихомир Панков Тотев, д.м., МУ – Плевен  
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Резервен вътрешен член: Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м., МУ – Плевен, 

който става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен титуляр. 

 

Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, д.м., МУ – София 

2. Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н., МУ – Варна 

3. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м., МУ – Пловдив  

Резервен външен член: Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м., МУ – Варна, който 

става редовен външен член при отсъствие на външен титуляр. 

 

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

д-р Цветелина Георгиева Виткова по докторска програма „Хигиена (включително трудова, 

комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)“, ПН 7.1. „Медицина“, Област на 

висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: На основание чл. 38, ал. 2 от ПРАС на МУ – Плевен избира Научно 

жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на д-р 

Цветелина Георгиева Виткова по научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, 

комунална, училищна, радиационна, хранене и др)” в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. „Медицина“ в сектор 

„Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ на катедра 

„Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на 

бедствените ситуации“ в състав: 

 
Вътрешни членове за МУ – Плевен: 

1. Доц. д-р Ваня Атанасова Бирданова, д.м. – Ръководител Катедра „ХМЕПЗ и МБС“, 

ФОЗ, МУ – Плевен.  

2. Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. – Катедра „ХМЕПЗ и МБС“, ФОЗ,            

МУ – Плевен. 

Резервен вътрешен член: Проф. Мишел Салватор Израел, д.м. – Катедра „ХМЕПЗ и 

МБС“, ФОЗ, МУ – Плевен, който става редовен вътрешен член при отсъствие на вътрешен 

титуляр. 
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Външни членове за МУ – Плевен: 

1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, д.м.н. – Началник отдел „Храни и хранене“,     

Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, НЦОЗА – София 

2. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. – Ръководител УС „Хигиена“, Катедра 

„Хигиена и епидемиология“, МУ – Варна 

3. Доц. Десислава Кръстева Гюрова, д.м. – Отдел „Състав на храни и потребителски 

продукти“, НЦОЗА – София  

Резервен външен член: доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, д.м. – 

Ръководител Катедра “ Хигиена“, ФОЗ, МУ – Пловдив¸ който става редовен външен член 

при отсъствие на външен титуляр. 

 

6. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище към „Център за 

обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2022 г. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава Графика за провеждане на Докторантско училище към 

„Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ 

през 2022 г. 

 

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

акредитация“ – докл. доц. д-р Цв. Валентинова, д.м., Зам. ректор. 

1. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Пневмология и фтизиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Пневмология и фтизиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, област 

на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

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

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Пневмология и 

фтизиатрия“. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  
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АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния 

съвет на НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма 

„Пневмология и фтизиатрия“. 

3. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Пневмология и фтизиатрия“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.  

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Пневмология и фтизиатрия“ от професионално направление 7.1 

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

 
4. Утвърждаване на Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално направление 7.1 Медицина, 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава Квалификационна характеристика за докторска програма 

„Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално направление 7.1 

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

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

НАОА от предходната Програмна акредитация на докторска програма „Анестезиология и 

интензивно лечение“. 

Гласували: 38. За – 38. 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 

„Анестезиология и интензивно лечение“. 

 

6. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално направление 7.1 

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

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  
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АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Анестезиология и интензивно лечение“ от професионално 

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

 
7. Избор на комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за програмна акредитация на 

докторска програма „Технология на лекарствените форми и биофармация“ от 

професионално направление 7.3 Фармация, област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава следната комисия за изготвяне на Доклад-самооценка за 

програмна акредитация на докторска програма „Технология на лекарствените 

форми и биофармация“ от професионално направление 7.3 Фармация, област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

Председател: Доц. Стефка Николова Иванова, д.ф.  

Членове:  

1. Доц. Станислав Бориславов Цанкова, д.ф. 

2. Доц. Крум Стефанов Кафеджийски, д.ф. 

3. Доц. Надя Руменова Велева, д.м. 

 

8. Утвърждаване на Наръчник на системата за управление на качеството съгласно БДС 

EN ISO 9001:2015 и изискванията на СОПКО. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Утвърждава Наръчник на системата за управление на качеството 

съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и изискванията на СОПКО. 
 

 

По седма точка от дневния ред - Направление “Европейска интеграция и 

международно сътрудничество“ – докл. доц. д-р Д. Пендичева, д.м., Зам. Ректор. 

1. Предложение за приемане на Отчет за международната и проектна дейност на 

направление „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ през 2021 г. 

Гласували: 38. За – 38. Против и въздържали се няма  

АС реши: Приема Отчетa за международната и проектна дейност на направление 

„Европейска интеграция и международно сътрудничество“ през  2021 г. 
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По осма точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” 

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

1. Предложение за разкриване на една академична длъжност "Асистент" за нуждите на 

преподаването по „Биология“ в катедра "Анатомия, хистология, цитология и биология" и 

обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

Гласували 38. За – 38. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Разкрива една академична длъжност "Асистент" за нуждите на 

преподаването по „Биология“ в катедра "Анатомия, хистология, цитология и 

биология" и обявяване на конкурс за заемането ѝ. 

 

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

1. Предложение за продължаване на трудовия договор на проф. Николай Емилов 

Попов, д.п.н. по условията на чл. 111 от КТ на 0,5 щатна длъжност за извършване на 

преподавателска дейност в сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“ 

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

Гласували 33. За – 33. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Чрез тайно гласуване продължава трудовия договор на                              

проф. Николай Емилов Попов, д.п.н. по условията на чл. 111 от КТ на 0,5 щатна 

длъжност за извършване на преподавателска дейност в сектор „Физикална 

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

рехабилитация, ерготерапия и спорт“ (бюлетините се прилагат отделно). 
 

 

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

 

 

20.12.2021 г.     Председател на АС:       (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:        (П) 

         Д-р А. Пандурска 
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