
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20 

ОТ КОНФЕРЕНТНО ГЛАСУВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  НА   АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ  

 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ от 15.12.2017 г. 

 

 Днес, 15.12.2017 г. членовете на Академичния съвет на Медицински университет – 

София проведоха конферентно гласуване във връзка с вземане на решение за връчване на 

награди на студенти от МУ- София, получили стипендии от Фондация Еврика и медали от 

международни олимпиади, както и за връчване на награден знак на Медицински 

университет- София на проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн  във връзка с неговата 

80- годишнина. Ректорският съвет на МУ- София на свое заседание от 13.12.2017 г. взе 

решение за връчване на награди на студенти и на проф. Радослав Гайдарски и предлага на 

членовете на АС да подкрепят следното решение: 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 I. Да се връчи юбилейният почетен знак „100 години Медицински университет - 

София“ и еднократна парична награда в размер на 300 лв. на  следните студенти: 

1. Георги Недялков Котов- за постижения в овладяването на знания в областта на 

медицината и биологията с поименна стипендия на името на „Акад. Методи 

Попов“. 

2. Даяна Иванова Праматарова- за постижения в овладяването на знания в 

областта на медицината и биологията с поименна стипендия на името на „Акад. 

Методи Попов“. 

3. Димитър Антоан Каразапрянов- носител на златен медал от международна 

олимпиада. 

4. Петър Антоан Каразапрянов- носител на сребърен медал от международна 

олимпиада. 

5. Цветослав Ангелов Георгиев- носител на сребърен медал от международна 

олимпиада. 

6. Кристиян Красимиров Георгиев - носител на бронзов медал от международна 

олимпиада. 

7. Кръстьо Стоянов Драгинов- носител на бронзов медал от международна 

олимпиада. 

8. Лазар  Георгиев Митров- носител на бронзов медал от международна 

олимпиада. 

 Средствата да се осигурят в рамките на средствата от резерва по бюджета на МУ- 

София за 2017 г., § стипендии. 

 II. Да се връчи награден знак „SIGNUM LAUDIS”- на лента на проф. д-р Радослав 

Ненков Гайдарски, дмн във връзка с 80- та годишнина от рождението му / 25.12.2017 г. /  

и за изключителните му заслуги в областта на хирургията, медицинската наука и висшето 

образование. 

III. Оторизира Ректора проф. д-р В. Златков  да направи предложение пред 

Министрите на Образованието и на Здравеопазването за награждаване на проф. д-р 
Радослав Ненков Гайдарски, дмн с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за 

изключителните му заслуги, свързани с развитието на хирургията и медицинската наука. 

 

        РЕКТОР: 

        ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 
 


