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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на ОС, проведено на 23 април 2015 година 

 

Присъстват:   118 души 

Отсъстват:   28 души 

По уважителни причини, декларирани с доклад до Ректора - 5
ма

 членове на 

ОС. 

По други причини – 23 души. 

 

Списъчен състав:  146 души 

Редуциран състав на ОС: 141 души 

Кворум при:   94 души 

Избор при:   60 души 

 

 

Доц. Лисаев откри Общото събрание и предложи дневен ред и избор на комисии. 

 

Дневен ред: 

1. Отчетен доклад за дейността на Ръководството на МУ-Плевен за периода м. 

март 2014 г. – м. март 2015 г. 

2. Отчет за работата на Контролния съвет за периода м. март 2014 г. – м. март 

2015 г. 

3. Актуализиране на състава на Академичен съвет на МУ-Плевен. 

4. Разни. 

Доц. Лисаев представи на членовете на Общото събрание предложенията за 

състави на необходимите за правилното протичане комисии.  
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С пълно болшинство от 118 „За”, без „Против” и „Въздържали се” бяха 

приети следните комисии: 

 

Мандатна комисия: 

Доц. д-р Регина Пенкова - Председател 

Д-р Николай Колев 

Д-р Добромир Димитров 

 

Комисия по избора: 

Доц. д-р В. Шопова – Прдседател 

Доц. Ал. Вълков 

И. Потурлиев 

Д-р Н. Статев 

 

Техническа комисия: 

Илиян Йончев 

Орлин Хинков 

Д-р Людмил Боянов 

Д-р Антоанета Пандурска 

Людмил Николов 

 

 

По първа точка от дневния ред – Отчетен доклад за дейността на 

Ръководството на МУ-Плевен за периода м. март 2014 г. – м. март 2015 г. докладва 

проф. Томов. 

Чрез мултимедийна презентация проф. Томов представи постигнатото от МУ-

Плевен през изминалата година и подробно отразено в предварително раздадения на 

делегатите Доклад. 

Гласували 118. За – 118. Против и въздържали се няма. Отчетният доклад за 

дейността на Ръководството на МУ-Плевен за периода м. март 2014 г. – м. март 

2015 г. се приема с пълно болшинство. 
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По втора точка от дневния ред – Отчет за работата на Контролния съвет 

за периода м. март 2013 г. – м. март 2014 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. 

 

Гласували 118. За – 118. Против и въздържали се няма. Отчетът за работата 

на Контролния съвет за периода м. март 2014 г. – м. март 2015 г. се приема с пълно 

болшинство. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Актуализиране на състава на 

Академичния съвет на МУ-Плевен доц. Лисаев поясни, че трябва да се избере един 

представител от квотата на нехабилитираните преподаватели и трима от квотата на 

студентите. След това даде думата за отводи и нови преложения. Нови предложения за 

участие в избора не бяха направени. Отводи си направиха: д-р Венци Грозев, д-р 

Георги Георгиев, д-р Михаил Илиев, д-р Хр. Хиткова и Янка Цветанова. Доц. Лисаев 

направи пояснения за регламента за провеждане на тайното гласуване. 

 

След проведеното тайно гласуване доц.д-р В. Шопова като председател на 

Комисията по избора обяви резултатите: 

От квотата на нехабилитираните преподаватели с 88 гласа „За” от 112 гласували 

за член на Академичния съвет е избран д-р Ивайло Пресолски. 

От квотата на студентите от 115 гласували със 112 гласа „За” е избрана Елена 

Коларова – III к., сп. „Медицина”, със 112 гласа „За” – Сузана Гаврилова, II к., ОКОЗ и 

със 115 гласа „За” – Ивета Росманова, I к., сп. „Социални дейности”. 

 

Решение: Общото събрание след тайно гласуване избира за членове на 

Академичния съвет д-р Ивайло Пресолски, Елена Коларова, Сузана Гаврилова и 

Ивета Росманова. 

 

По четвърта точка от дневния ред не бяха направени предложения. 
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С това дневният ред беше изчерпан и Общото събрание беше закрито. 

 

23. 04. 2015 г.      Протоколчик: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

         Председател на ОС:/П/ 

         Доц. д-р П. Лисаев, д.м. 

 

 


