Р Е Ш Е Н И Я
от ПРОТОКОЛ № 34 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ от 23.04.2019 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Академичният съвет приема Отчетен доклад на Ректорското ръководство за
състоянието на Медицински университет – София през 2018 г.
2. Академичният съвет реши във връзка с Денят на българската просвета и култура и
славянската писменост - 24 май:
2.1. Да се изплати през м. май 2019 г. еднократно възнаграждение в размер на 400 лв.
на всички служители на основен трудов договор, включително и на преподавателите от
клиничните катедри на Медицински факултет и на Факултет по обществено здраве.
2.2. Временният недостиг на финансови средства за еднократното възнаграждение за
24.05.2019 г. на РТБ ще бъде компенсиран в рамките на 2019 г.
3. АС приема разработената Методика по чл.90, ал. 5 и на разпределението по чл.90,
ал. 6 от Закона за висшето образование на Бюджета на МУ- София за 2019 г. и
приложените Таблици, с оглед утвърждаване на разпределението на получените приходи от
такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, както и
утвърждаване на минималните базови бюджети съобразно участието на преподавателите в
изпълнението на учебния план по съответните професионални направления и по структурни
звена в състава на МУ- София, в съответствие с Доклад от работна комисия, назначена със
Заповед на Ректора № РК 36- 292 от 28.02.2019 г. както за Университета като цяло, така и по
отделните структури като задължава Ръководител Отдел ФЧР, т.и гл. счетоводител да
запознае и съгласува разпределението на средствата с ръководителите на факултетите.
4. Одобрява избора на Д-р С. Алексов за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение”
в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база МБАЛББ „Света София“.
5. Одобрява избора на Д-р Т. Илчев за заемане на академичната длъжност „асистент”
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по
анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
6. Одобрява избора на Д-р Г. Иванова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение”
в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Александровска“;
7. Одобрява избора на Д-р А. Станоевски за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение”
в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Св. Анна“;
8. Одобрява избора на Д-р Ц. Карабелова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение”
в Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
9. Одобрява избора на Д-р В. Коритарова след издържан конкурсен изпит, и
мнозинство при гласуването на ФС, за заемане на академичната длъжност „асистент” в област
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
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7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” в Катедра по
анестезиология и интензивно лечение на база СБАЛАГ „Майчин дом“;
10. Одобрява избора на Д-р Н. Куртелова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Белодробни болести” в Катедра по
белодробни болести на база МБАЛББ „Света София“;
11. Одобрява избора на Д-р Т. Мустаков за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Имунопатология и алергология” в
Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“;
12. Одобрява избора на Д-р Д. Недева за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Имунопатология и алергология” в
Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“;
13. Одобрява избора на Д-р Е. Петкова за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Имунопатология и алергология” в
Катедра по алергология на база УМБАЛ „Александровска“;
14. Одобрява избора на Д-р Н. Стаменов за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология цитология” в
Катедра по анатомия, хистология и ембриология;
15. Одобрява избора на Д-р Х. Стайков за заемане на академичната длъжност
„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и
химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология.
16. Одобрява избора на д-р Д. Костурков за заемане на академичната длъжност
„асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното
направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“
при ФДМ.
17. Одобрява избора на д-р Х. Златева за заемане на академичната длъжност
„асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното
направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“
при ФДМ.
18. Одобрява избора на д-р Х. Стоянов, доктор за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по
професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Дентална
орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална орална и лицевочелюстна хирургия“при ФДМ.
19. Одобрява избора на д-р Е. Петков, доктор за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, по
професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Дентална
орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална орална и лицевочелюстна хирургия“ при ФДМ.
20. Одобрява избора на д-р В. Панова, доктор за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и
научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на катедра
„Пародонтология“ при ФДМ.
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21. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУСофия както следва:
21.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ :
- За Катедра по анестезиология и интензивно лечение – един професор в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение” на база
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- За Катедра по гастроентерология – трима асистенти в област на висшето образование
7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната
специалност „Гастроентерология” на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- За Катедра по психиатрия и медицинска психология – един асистент в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” на база УМБАЛНП „Св. Наум“.
21.2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
- Едно място за „главен асистент“ в област на висше образование 7.Здравеопазване и
спорт, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност
„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консерватевно зъболечение“
- Три места за „главен асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност
„Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“.
- Три места за „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Детска
дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина“.
21.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:
- Едно място за „доцент“ в област на Висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по
оценка на здравните технологии.
22. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р Б. Дъбов, дм от МФ, като трудовият договор се
измени от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на труда чрез
подписване на допълнително споразумение.
23. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Т. Червенякова, дмн от МФ , като трудовият
договор се измени от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
24. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. П. Узунова, дф от МФ на основание чл.119 от
Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
25. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Доц. д-р С. Велизарова, дм от МФ на основание чл.119
от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
26. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р С. Христова, дм от МФ на основание чл.119
от Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение.
27. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р Е. Воденичаров, дм от МФ , като трудовият
договор се измени от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
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28. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след
навършване на пенсионна възраст на Проф. д-р К. Рибагина, доктор от ФДМ, като трудовият
договор се измени от безсрочен в срочен за една година на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
29. АС утвърждава следните номинации за годишната награда „Питагор“ за 2019 г. на
Министерство на образованието и науката:
29.1. За голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката:
 Акад. проф. д-р Л. Трайков, дмн – Медицински факултет;
 Проф. д-р Е. Григорова, дмн –Медицински факултет.
29.2.За голямата награда за млад учен:
 Гл. ас. д-р Г. Георгиев, дм – Медицински факултет.
29.3. За наградата за утвърден учен в областта на здраве и медицински науки:
 Проф. д-р Н. Лазаров, дмн –Медицински факултет ;
 Проф. д-р Е. Григорова, дмн –Медицински факултет;
 Проф. д-р Н. Бояджиева, дмн –Медицински факултет.
30. АС приема за сведение и утвърждава информацията за проведените предварителни
кандидат- студентски изпити и получените резултати в Медицински университет- София през
м. март-април 2019 г.
31. АС реши за приема на граждани от ЕС и ЕИП за студенти в МУ- София, балът за
участие в класирането да се образува като сума от оценките по биология и химия от
дипломата за завършено средно образование и оценките от конкурсните изпити по английски
език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.
32. Във връзка с положителна оценка на проект за откриване на професионално
направление 7.3. Фармация за обучение в редовна и дистанционна форма на български и
английски език със специалност от нерегулираните професии „Оценка на здравни технологии
с фармакоикономика“ за ОКС „Магистър“ във Фармацевтичен факултет, АС утвърди:
32.1. Учебен план на специалност от нерегулираните професии ,,Оценка на здравни
технологии с фармакоикономика“ на ОКС ,,магистър“- 3 семестъра, редовно и дистанционно
обучение на български и английски език.
32.2. Учебни програми – по 30 кредита на семестър. Обучението ще се провежда във
Фармацевтичния факултет при МУ-София от катедрите ,,Организация и икономика на
фармацията“ и ,,Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, съвместно с преподаватели
от ФОЗ и чуждестранни лектори;
32.3. Квалификационна характеристика на специалност от нерегулираните професии
,,Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“ на ОКС ,,магистър“;
33.3. Такса за обучение – за обучение на български език 1 500 лв. на семестър, а за
обучение на английски език – 1 500 евро на семестър;
33.4. Координатор на курса- проф. д-р Н. Данчев, дм.
34. АС утвърждава промени в Правилник за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в МУ-София както следва:
34.1. АС на МУ-София отменя Приложение №1 „Научни специалности в МУ-София“
към ПУРППНСЗАДМУС.
34.2. АС на МУ-София приема следните изменения в Приложение №1а „Докторски
програми в МУ-София“ към ПУРППНСЗАДМУС, както следва:
 Заглавието на Приложение 1а се променя на: „Докторски програми в МУ-София по
научни специалности“
 Заглавието в ред 1, колона 5 на Приложение 1а се променя на: „Докторска
програма/научна специалност“.
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34.3. АС на МУ- София приема изменения в Приложение 3 „Минимални наукометрични
показатели в област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика“ към ПУРППНСЗАДМУС, във връзка с ПМС № 26 от 13.02.2019г. и
съобразно предложенията на Медицински факултет и Фармацевтичен факултет.
34.4. АС на МУ-София приема следните изменения в текстове на ПУРППНСЗАДМУС,
в съответствие с взети решения на Академичния съвет от 23.10.2018г., 19.07.2018г.
и 26.02.2019г., относно клиничните центрове и ДЕОС, както и във връзка с
решенията по т. 1 и т. 2:
Чл. 2. (1) .................
(2) Обучението в образователна и научна степен "доктор", придобиването на научна
степен „доктор на науките" и заемането на академични длъжности в МУ – София се
осъществява по акредитирани от НАОА докторски програми по Приложение 1а.
Чл. 7. (1) ............................
(2) ...............................
(3) Обучението в докторантура се извършва в катедрите на факултетите на МУ - София,
където има поне едно хабилитирано лице от съответното акредитирано професионално
направление.
Чл. 19. Конспектът за провеждане на конкурсния изпит по избрания от кандидата чужд език,
се подготвя в Департамента по езиково обучение и спорт /ДЕОС/ на МУ- София и се
утвърждава от неговия ръководител.
Чл. 20. (1) По предложение на катедрата, заявител на докторантурата, ръководителят на
приемащото структурно звено назначава със заповед комисия за провеждане на изпита
по докторската програма за всяка отделна докторантура.
(2) Комисията по ал. 1 включва 3 хабилитирани преподаватели по научна специалност,
съответстваща на докторската програма или доктори по докторската програма на
докторантурата. Допуска се един от членовете да бъде със сродна специалност, но
отговарящ на условието да е хабилитиран или доктор. Дейността по организацията на
провеждане на изпита по докторската програма се извършва от техническия сътрудник,
назначен със заповедта по ал.1.
Чл. 21. (1) Директорът на Департамент по езиково обучение и спорт /ДЕОС/ назначава
комисиите за провеждане на изпита по чужд език.
(2) Комисията по ал. 1 е тричленна и може да бъде съставена и от нехабилитирани
преподаватели.
Чл. 22. Катедрите, заявители на докторантурата, уведомяват писмено ДЕОС за датата, на
която ще се проведе изпита по специалността, броя на кандидатите и чуждите езици, по
които ще положат изпит най-малко 15 дни преди датата, определена за изпита по
специалността.
Чл. 23. (1) Изпитът по чужд език се провежда не по-късно от 7 дни от датата на изпита по
специалността.
(2) Ръководителят на ДЕОС обезпечава организацията и провеждането на конкурсния
изпит по съответния чужд език.
Чл. 24. След приключване на конкурсния изпит по докторската програма, председателите на
изпитните комисии уведомят кандидатите устно за резултатите от изпита. Писмено се
уведомява ръководителя на ДЕОС за успешно издържалите изпита по специалността за
своевременно обезпечаване организацията и провеждането на конкурсния изпит по
съответния чужд език.
Чл. 32. (1) .....................................
(2) Неусвоените докторантури могат да бъдат пренасочени в рамките на същата учебна
година с решение на Академичния съвет към други научни специалности, по
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предложение на катедрите, съгласувано с ръководителя на приемащото структурно
звено.
Чл. 33. .........................................................:
1.
................................
2.
катедра, в която ще се провежда обучението на докторанта;
3.
............................
Чл.37. (1) ......................................
(2) Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават за обсъждане в
съответната катедра проект на дисертационния труд, разработен в основната му част,
както и библиография.
(3) ...................................
Чл. 39. Представеният проект на дисертационен труд и библиография се обсъждат от
катедрения съвет в присъствието на кандидата в срок до 30 дни от подаването на
документите в приемащото първично звено. В случай на положителна оценка в 14дневен срок след обсъждането ръководителят на катедрения съвет прави писмено
предложение до ръководителя на приемащото структурно звено за резултатите на
обсъждането и становището на съвета, което включва:
Чл. 42. Заповедта на ректора трябва да съдържа:
1. .....................
9. първично звено (катедра, университетска болница);
.................
Чл. 45. (1) ....................
(2) .............................
(3) ............................
1.
административна информация:
- ................
- Катедра - база за обучение;
- .........................
2.
учебна дейност:
- ...............
3.
научноизследователска дейност:
- .......................................;
- група от специалности, към която се отнася темата на дисертационния труд;
- .......................................;
Чл. 46. (1) ...........................
(2) ........................
(3) .............................
(4) Един екземпляр от утвърдения от ректора на МУ - София индивидуален учебен
план за работа се съхранява в досието на докторанта в отдел "Наука и
акредитация", като останалите два екземпляра се връчват чрез сектор „Наука" на
съответното приемащо структурно звено на докторанта и на съответната катедра.
Четвъртият екземпляр остава за досието на докторанта в сектор „Наука" на
приемащите структурни звена.
(5) ....................
(6) ........................
Чл. 47. (1) .....................
(2) Обучението по одобрения индивидуален план по чужд език се провежда в ДЕОС.
(3) .............
Чл. 48.(1) ...................
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(2) Докторантите представят пред съвета на първичното звено (катедра) отчет за
извършените дейности, одобрен от научния ръководител/консултант, който съдържа
научна част (докладване на получените резултати) и отчет за изпълнението на
индивидуалния план.
(3) ....................
Чл. 69. Задочните докторанти са длъжни да прекарват през учебната година не по-малко от 60
работни дни в катедрата - база за обучение.
Чл. 76. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Една от рецензиите
задължително се изготвя от външен за МУ - София член на журито. Рецензиите и
становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават, заедно с
материалите по защитата (с изключение на автореферата) в съответната катедрата до 3
месеца от избора на научното жури.
(2) ...................................
(3) ..................................
Чл.88. Средствата за рецензирането на дисертационния труд на докторантите на
самостоятелна подготовка (членове на академичния състав на МУ - София) се
обезпечават в рамките на средствата по собствените бюджети на структурните звена на
МУ - София, а за докторанти от Медицински колеж „Й. Филаретова", Филиал - Враца и
ДЕОС - в рамките на собствените им бюджети.
Чл. 114. (1) .............
(2) .......................
(3) .................
(4) Конспектът, по който ще се проведе конкурсният изпит по специалността, се
подготвя в катедрата, предложила академичната длъжност „асистент" и се утвърждава
от ръководителя на приемащото структурно звено.
(5) ..............
Чл. 115. (1) По предложение на ръководителят на катедрата, заявител на свободната
академична длъжност, ръководителят на приемащото структурно звено назначава със
заповед конкурсната комисия за провеждане на изпита по специалността на
кандидатите за заемане на академичната длъжност „асистент".
(2) .......................
(3) ...........................
(4) ...................
(5) ...........................
(6) .................
§1. По смисъла на настоящия правилник:
1. ..................................
2. "Първично звено" е катедра във факултет на МУ - София.
3. „Ръководител на първично звено" е съответният ръководител на катедра.
4. „Съвет на първично звено" дефинира съвета на катедра.
5. ..................................
6. ...............................
7. ..................................
35. АС приема за сведение информацията във връзка със запитване до НАОА относно
попълването на Регистъра на академичния състав с наукометрични показатели за
хабилитираните преподаватели от МУ- София.
36. АС приема постъпилото предложение от Изпълнителния директор на УМБАЛ
„Александровска“ като одобрява и предлага на министъра на здравеопазването да утвърди
избора на доц. д-р А. Оскар- член на Катедрата по Очни болести на МУ-София и началник на
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Клиника по очни болести в УМБАЛ „Александровска“ за член на Държавната изпитна
комисия по Офталмология.
37. АС приема Доклад- самооценка и Доклад за изпълнение на препоръките след
програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.5. Здравни грижи във Факултет по обществено здраве.
38. АС приема предложението на ФС на Медицински факултет и на основание алинея
(5) на чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС, както и по предложение на ръководители на катедри и
решение на Декански съвет от 10.04.2019 г. разрешава да преминат на постоянни трудови
договори следните асистенти, защитили дисертационен труд в срок:
- Ас. В. Лозанова, защитила дисертационен труд на 25.03.2019 г.
- Ас.д-р В. Папазов, дм защитил дисертационен труд на 20.03.2019 г.
39. АС утвърждава предложените от ФС на МФ такси за продължаващо обучение,
които да бъдат включени в План-разписанието за 2020 г. /Раздел XVII, т. 21 от Правилника за
подготовка и провеждане на уч. 2018/19 г./ както следва:
- такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30
лв. на учебен ден
- индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден
- такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави от
Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден
- такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден
- индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от
Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден
- индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на
чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. на
учебен ден.
40. АС приема за сведение, като одобрява информацията за мерките, които
ръководството на МУ- София ще предприеме във връзка с Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания /ЗХУ/. На следващо заседание на АС да бъдат докладвани евентуално
възникналите проблеми във връзка с прилагането на ЗХУ.
41. АС приема за сведение и дава съгласие да бъде завишена субсидията на РТБ по
§ 02-08 на база вътрешни компенсирани промени по бюджета му за 2019 г.
43. АС предлага да се продължи срока на трудовия договор като гост- преподавател за
срок до една година на проф. д-р Н. Христова, дмн от ФОЗ, в съответствие с т. 29 от
решение на АС от 27.11.2018.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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