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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ от 05.12.2017 г. 

 

 

 АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

 1. Приема Отчета на Ректора за  дейността на МУ- София за едногодишния период във 

връзка с предстоящото Общо събрание 

 2. Одобрява предложените промени в проекта на Правилника за устройството и дейността на 

МУ- София. 

 3. Избира административните лица, отговорни за подготовката и процедурата на 

Общото събрание и комисия по кворума. 

 4. Одобрява избора на Д-р Благовест Светославов Стоименов за заемане на 

академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Кардиология” в  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ 

”Александровска”; 

 5. Одобрява избора на Д-р Димитър Пламенов Стоянов за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Гастроентерология” в  

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ”Александровска”; 

 6. Одобрява избора на Д-р  Мария Росенова Станчева-Златкова за заемане на 

академичната длъжност „асистент” в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност 

„Гастроентерология ” в  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база 

УМБАЛ”Александровска”. 

 7. Одобрява избора на Д-р Вера Начева Карамфилова за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Вътрешни болести” в  

Катедра по вътрешните болести на база УМБАЛ ”Александровска”; 

 8. Одобрява избора на Антон Иванов Коларов за заемане на академичната длъжност 

„асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 4.3.„Биологически науки” и научната специалност „Медицинска биология 

(биология на човека)” за нуждите на  Катедра по биология; 

 9. Одобрява избора на Д-р Невена Филева Филева за заемане на академичната 

длъжност „асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Образна диагностика” в  

Катедра по образна диагностика на база УМБАЛ ”Александровска” 

 10. Одобрява избора на д-р Красимир Цветанов Цоков, доктор, за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование  

7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2.Дентална медицина и научна 

специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално 

здраве“. 

 11. Одобрява избора на д-р Виктория Пламенова Петрова – Пашова за заемане на 

академичната длъжност „асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.2.Дентална медицина за нуждите на катедра 

„Консервативно зъболечение“. 

 12. Одобрява избора на д-р Спартак Спасов Янакиев, доктор, за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование  
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7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2.Дентална медицина и научна 

специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в специалност 

„Зъботехник“ на Медицински колеж „Й. Филаретова“ при МУ- София. 

 13. Одобрява избора на Миглена Василева Смерикарова за заемане на академичната 

длъжност „асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Аналитична химия“ в 

Катедрата по Химия на Фармацевтичен факултет. 

 14. Одобрява избора на гл. ас. Мария Йорданова Димитрова за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на Катедра „Организация и 

икономика на здравеопазването“ при ФФ; 

 15. Одобрява избора на гл. ас. Виолина Трифонова Стоянова за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Органична 

химия“ за нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ. 

 16. Одобрява избора на гл. ас. Емилия Демирева Чернева- Иванова за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Органична 

химия“ за нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ. 

 17. Одобрява избора на гл. ас. Боряна Иванова Николова- Младенова за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Неорганична 

химия“ за нуждите на Катедра „Химия“ при ФФ. 

 18. Одобрява избора на ас. Николай Миленов Христов, дм за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 

Катедрата по социална медицина при ФОЗ. 

 19. Одобрява избора на ас. Нели Пламенова Градинарова, дм за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 

7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в 

Катедрата по медицинска етика и право при ФОЗ. 

 20. Одобрява избора на Елисавета Данаилова Петрова - Джеретто за заемане на 

академичната длъжност „асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедрата по 

медицинска етика и право при ФОЗ. 

 21. Одобрява избора на Ивета Михайлова Маринова, дм за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по 

медико-социални науки във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца. 

 22. Одобрява избора на ас. Петранка Иванова Гагова, дм за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Медицински 

колеж „Й. Филаретова“- София, за преподаването по специалността „рентгенов лаборант“. 
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 23. Одобрява избора на Маргарита Ташкова Станоева за „преподавател“ по 

практика на специалност „Акушерка“ за нуждите на Катедрата по Здравни грижи на ФОЗ. 

 24. Разрешава обявяването на  конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в 

Медицински университет-  София както следва:        

24.1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

  - За Катедра по неврология - двама асистенти по неврология   на база УМБАЛНП „Св. 

Наум“; 

 - За катедра по вътрешни болести - един асистент по кардиология   на база УМБАЛ 

„Александровска“; 

 - За катедра по ортопедия и травматология - един доцент и трима асистенти  на база 

УСБАЛО „Проф. Бойчев“-Горна баня; 

- За катедра по педиатрия - един доцент и един асистент на база СБАЛДБ „Проф.  

д-р И. Митев“ и двама главни асистенти на база на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - За катедра по съдебна медицина и деонтология – един професор и един доцент по 

съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“; 

 - За катедра по биология – един професор; 

 - За катедра по инфекциозни болести, паразитология и хелминтология – един главен 

асистент по паразитология и хелминтология на база СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“. 

 - За катедра по образна диагностика – един доцент на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

и един доцент на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 

 - За катедра по медицинска физика и биофизика – 2 главни асистенти. 

24.2. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 

 - Едно място за „Професор“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на Катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“ на ФФ; 

 - Едно място за „Професор“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Токсикология“ 

за нуждите на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на ФФ; 

 - Две места за „Доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Ботаника  

( Фармацевтична ботаника)“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ на ФФ; 

  - Едно място за „Главен асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване 

и спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на Катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“ на ФФ; 

 - Едно място за „Главен асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване 

и спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Токсикология“ 

за нуждите на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на ФФ; 

 - Едно място за „асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия“ за нуждите на Катедра „Фармакогнозия“ на ФФ, на основание чл.44, ал. 1 от 

ППЗРАС (докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на 

дисертационния си труд, на трудов договор за срок не по-дълъг от две години). 

 24.3. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ: 

 - Едно място за „асистент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Хигиена 

/ вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ за нуждите на Катедрата по Трудова 

медицина; 
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 - Едно място за „доцент“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, 

по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност Хигиена / вкл. 

трудова, комунална, училищна, радиационна и др./ за нуждите на Катедрата по Трудова 

медицина; 

 - Едно място за „професор“ в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на 

Катедрата по здравна политика и мениджмънт при ФОЗ. 

 - Едно място за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, по професионално направление 3.6. Право и научна специалност 

„Административно право и административен процес“ за нуждите на Катедрата по Медицинска 

етика и право. 

 Конкурсната процедура ще бъде проведена от Юридически факултет на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“ за нуждите на Катедрата по Медицинска етика и право, 

Факултет по обществено здраве, МУ- София. 

 - Две места за „преподавател“ по практика на 0.5 длъжност за нуждите на Катедрата 

по кинезитерапия, ФОЗ. 

 - Едно място за преподавател по дисциплината «Акушерство и гинекология» в 

специалност «Акушерка» за нуждите на катедрата по здравни грижи на ФОЗ. 

 24.4. ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВ. МИТЕВ“- ВРАЦА: 

 - Две места за Доцент  в Катедра „Здравни грижи“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- 

Враца в област на висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“. 

 Конкурсите ще се проведат чрез ФОЗ на МУ- София. 

 25. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано  от 07.02.2018 г. на Проф. д-р Людмила Матева 

Владимирова, дмн от  КВБ, Медицински факултет / за  първи път /, 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. 

 26. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 28.12. 2017 г. на  Проф. д-р Елисавета 

Йорданова Наумова-Григорова, дмн от катедра по клинична лаборатория и клинична 

имунология, МФ / за  първи път /, 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. 

 27. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 13.01.2018 г. на Проф. д-р Бойко Георгиев 

Коруков, дм, клиничен център по гастроентерология, МФ / за  първи път /, 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. 

  28. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 25.02. 2018 г. на Доц. Д-р Мая Иванова 

Тафраджийска, дм, клиничен център по белодробни болести, МФ / за  втори път /  на 

основание   чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

  29. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от  26.03.2018 г. на Проф. д-р Янина Георгиева 

Славова, дм, клиничен център по белодробни болести, МФ / за  трети път /    на основание   

чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 
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  30. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 14.03.2018 г. на Доц. д-р Нина Юриева 

Белова, дм, катедра по физиология, МФ / за  втори път / на основание   чл.119 от  Кодекса на 

труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

  31. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 15.03. 2018 г. на Доц. д-р Петя Николова 

Купенова-Шербанова, дм, катедра по физиология, МФ / за  втори път / на основание   чл.119 

от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 32. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 21.01.2018 г. на Проф. д-р Силвия Здравкова 

Чернинкова, дмн, катедра по неврология, МФ / за  първи път /, 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. 

  33. АС предлага да се удължи трудовият договор за срок от една година след 

навършване на пенсионна възраст, считано от 17.12.2017 г.  на Проф. Пенка Ангелова 

Маринова, дм от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца / за  трети път /  на основание   чл.119 

от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително споразумение. 

 34. АС утвърждава класиранията и подходите на финансиране на изследователските 

проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания 

на МУ- София- 2017“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения-2017“ 

 35. АС разрешава извършване на вътрешно преразпределение на средствата в 

утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за 

научноизследователска дейност през 2017 г. както следва: 

35.1. След одобряване на класирането и размерите на финансиране на 

изследователските проекти в конкурса “Стимулиране на научни изследвания в области с 

постигнати високи постижения - 2017” - общо увеличение с 59 614,55 лв. на планираната 

сума за конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 

постижения’2017”. 

35.2. В т. 1.1.1. „Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които ДВУ 

подготвя студенти и докторанти” да се намали планираната сума за сключване на договори по 

конкурса „Грант’2017” със 133,60 лв. и в т. 3 „Издаване на научни трудове” да се увеличи със 

същата сума планираната за издаване на Сборник резюмета с резултатите от финансирани 

научни проекти през 2014-2015. 

 36. АС утвърди промяна на наименованието на специалността „ Съдебна медицина“ на 

„Съдебна медицина и деонтология“. 

 37. АС утвърди промяна на наименованието на докторската програма от „ Съдебна 

медицина“  на  „Съдебна медицина и деонтология“. 

 38. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ по професионално направление 

7.1.Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на 

катедра ,,Обща медицина“ при Медицински факултет – акредитация с обучение на български 

и  английски език. 

 39. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма КАРДИОЛОГИЯ по професионално направление  

7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на 

катедра ,,Спешна медицина“ при Медицински факултет – акредитация с обучение на 

български и  английски език. 

 40. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма ОБЩА ХИРУРГИЯ по професионално направление  
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7.1. Медицина, в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, за нуждите на 

Клиничен център по гастроентерология при Медицински факултет. 

 41. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма БИОФИЗИКА по професионално направление 4.1. 

Физически науки, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, за нуждите на катедра „Медицинска физика и биофизика” при Медицински 

факултет – акредитация с обучение на български и  английски език и Доклад за изпълнение 

на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура. 

 42. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ по 

професионално направление 7.1.Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт, за нуждите на катедра ,,Съдебна медицина и деонтология“ при Медицински факултет 

и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от 

предходната процедура. 

  43. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма ХИГИЕНА (ВКЛ. ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, 

УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.) по професионално направление 7.1. Медицина, в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на катедра ,,Хигиена, 

медицинска екология и хранене“ при Медицински факултет – акредитация с обучение на 

български и  английски език и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

Акредитационния съвет от предходната процедура. 

  44. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за 

акредитация на Докторска програма ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА по професионално 

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

нуждите на катедра ,,Хигиена, медицинска екология и хранене“ при Медицински факултет – 

акредитация с обучение на български и  английски език и Доклад за изпълнение на 

задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура. 

 45. АС утвърди Доклада на Зам. Ректора по СДО и УБК  и предложенията на катедрите 

и факултетите на Медицински университет- София за държавни изпитни комисии за 

специалност за 2018-2020 г. на МУ- София.  

 46. АС приема  предложението на ФС на МФ на основание  решението на АС от 

06.06.2017 г. и създадената  нова алинея (5) в чл. 112 на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински 

университет-София, както и по предложение на ръководителят на Катедрата по Фармакология 

токсикология  и решение на Декански съвет от 24.10.2017 г. и разрешава на асистент д-р 

Людмил Калистратов Лазаров, дм, катедра по фармакология и токсикология, защитил 

дисертация през 2017 г. да премине на постоянен трудов договор. 

 47. АС приема по принцип актуализираните правила за приемане и изпращане на 

Еразъм студенти от Медицински университет- София с цел увеличаване на броя на Еразъм 

мобилностите и усвояване на отпуснатия от Националната Еразъм агенция- Център за 

развитие на човешките ресурси бюджет и възлага на Ректора да издаде заповед, с която тези 

правила да влязат в сила. 

 48. АС реши да се отчисляват суми за административно обслужване на МУ – Ректорат, 

както следва: 10% от постъпилите такси за обучение на записаните чуждестранни студенти от 

страни от и извън ЕС и ЕИП от съответния факултет, съгласно справки от съответните 

финансови отдели на факултетите, съгласувани с учебните отдели и съответните отдели на 

МУ – Ректорат в срок до 15.12. на текущата година за І-ви семестър и до 31.03. на 

следващата година за ІІ-ри семестър. 

 49. АС приема разработената Методика по чл.90, ал. 5 и ал. 6 от Закона  за висшето 

образование и приложените Таблици, с оглед утвърждаване на разпределението на получените 
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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 36-549/  27.03.2017 г. 

 50. АС приема за сведение информацията за проведените преговори със Синдикалните 

организации на МУ- София и  постигнатото съгласие за увеличение на РЗ на клиничните 

преподаватели на 0.25 длъжност в Медицински факултет по въведена бонусна система на 

учебните часове от студентско обучение. Подписан е нов Колективен трудов договор на 

27.11.2017 г. за срок от две години, считано от 01.01.2018 г. 

 51. АС разрешава  престепенуване  на преподавател Анета Стоянова Атанасова в 

степен „старши преподавател“ по немски език - направление „Чужди езици“ в ЦЕОФВС. 

 52. АС избира Максим Цветков Неделчев за хоноруван преподавател по английски 

език за уч. 2017/ 2018 г.  за студентите от подготвителната учебна година в ЦЕОФВС. 

 53. АС утвърждава актуализираните учебни планове  по  специалностите Медицинска 

сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Трудотерапия  за 2017/ 2018 г. във Филиал „Проф.д-р 

Ив. Митев“- Враца. 

 54. АС утвърди промяна на наименованието  на Катедра „Медико-социални науки“ в 

Катедра „Клинични и медико- биологични науки“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- 

Враца. 

 55. АС реши да се връчи почетен знак „SIGNUM LAUDIS”- кожен плакет на 

Клиниката по Лицево- челюстна хирургия във връзка със 77-та годишнина от 

възстановяването й в Александровска болница и по случай 75 години от създаването на 

Катедрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       РЕКТОР: 

            ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм 

 

 

 
 


