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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на ОС, проведено на 14 април 2016 година 

 

Присъстват:   136 души 

Отсъстват:   20 души 

По уважителни причини – 3 членове на ОС. 

По други причини – 17 души. 

 

Списъчен състав:  156 души 

Редуциран състав на ОС: 153 души 

Кворум при:   102 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 

2015 г. – м. март 2016 г. 

2. Отчет за работата на Контролния съвет за периода м. март 2015 г. – м. март 2016 г. 

3. Предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на МУ – 

Плевен. 

4. Актуализиране на състава на Академичния съвет на МУ – Плевен. 

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 132 „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. д-р Ал. Вълков 

Доц. д-р В. Данчева 

Д-р Н. Статев 

И. Потурлиев 

 

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

на МУ-Плевен за периода м. март 2015 г. – м. март 2016 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. Особено внимание ректорът отдели на Решението на Народното 

събрание от 30.03.2016 г. за откриване на Факултета по фармация, като благодари на 

цялата академична общност за съпричастността към реализирането на този проект и 

подчерта съдействието на всички политически сили. Отразени бяха промените в ЗВО, 

свързани най-вече с финансирането на висшите училища. Отчетът проследи детайлно: 

- проявите на научна дейност в университета; 

- промените в академичния състав; 

- проведените сесии от кандидатстудентската кампания – 2015; 

- трайната тенденция за увеличаване на чуждестранните студенти в университета; 

- разширяването на възможностите за академичен обмен по европейски програми; 
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- дейността на Центъра за следдипломно обучение; 

- финансова информация; 

- данни за дейността на Стопанска дирекция; 

- дейността на Студентски съвет и АСМБ. 

Гласуване за приемане на отчета: От 132, „за” – 132. Против и въздържали се 

няма. Отчетният доклад за дейността на Ръководството на МУ-Плевен за периода м. 

март 2015 г. – м. март 2016 г. се приема с пълно болшинство. 

 

По втора точка от дневния ред – Отчет за работата на Контролния съвет за 

периода м. март 2015 г. – м. март 2016 г. докладва доц. д-р М. Симеонова. (Прилага се 

отделно). 

Гласували 132. За – 132. Против и въздържали се няма. Отчетът за работата на 

Контролния съвет за периода м. март 2015 г. – м. март 2016 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 изберат по един представител 

от квотата на хабилитираните и 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 от хабилитираните преподавателите си направиха: Чл.-кор. проф. д-р Г. 

Горчев, проф. д-р Емилиян Иванов, проф. Стефан Николов, доц. д-р Виолета Данчева, доц. 

Георги Цанев, доц. д-р Милена Карчева, доц. д-р Катя Ковачева, доц. Христина Лебанова, 

доц. д-р Руси Марев, доц. д-р Иванка Маринова, доц. д-р Павлина Николова, доц. д-р 

Пламен Павлов, доц. д-р Чайка Петрова, доц. д-р Бойко Стаменов, доц. д-р Пенчо Тончев, 

доц. д-р Иван Цинликов, доц. д-р Венета Шопова. 
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Отводи от нехабилитираните преподавателите си направиха: ас. д-р Ирена Генчева, 

ас. д-р Георги Георгиев, ас. д-р Пламен Доровски, ас. д-р Михаил Илиев, ас. д-р Николай 

Колев, ас. д-р Христина Хиткова. 

11 студенти представиха декларации за самоотводите си. (прилагат се отделно) 

Доц. Лисаев направи пояснения за регламента за провеждане на тайното гласуване. 

При проведеното  І гласуване за попълване състава на АС се получиха следните 

резултати:  

- за хабилитирани преподаватели гласували – 125 души, няма избор; 

- за нехабилитирани преподаватели гласували – 125 души, няма избор; 

- за студенти – гласували 126 души. За попълване на АС от квотата на студентите бяха 

избрани следните студенти: Кристина Иванова Кожухарска – факултет „Здравни грижи”, 

със 124 гласа „за”; Кристиян Стефанов Мутков – факултет „Медицина”, със 123 гласа „за” 

и Емел Бейсин Емин – факултет „Медицина”, със 122 гласа „за”.  

 По предложение и след гласуване от членовете на ОС в листата за гласуване на 

хабилитираните преподаватели бяха включени първите трима по низходящ брой 

гласове, а при нехабилитираните преподаватели бяха включени първите двама.  

 По време на организацията на второто гласуване бе разгледана четвърта точка от 

дневния ред: Предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на 

МУ – Плевен. Предложенията са предоставени предварително на членовете на Общото 

събрание. Нови предложения няма. Гласували 120 души. Приема се единодушно. 

 

 При проведеното ІІ гласуване за попълване състава на АС се получиха следните 

резултати: 

- за хабилитирани преподаватели: Гласували 108 души. Избор има при 55. Няма избор 

- за нехабилитирани преподаватели: Гласували – 107. Избор има при 54. Участващите в 

избора двама асистенти: д-р Людмил Боянов и д-р Георги Николов получиха по равен брой 

гласове – 52. Няма избор. 

 

Проведено бе ІІІ гласуване, резултатите от което са следните: 
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- за хабилитирани преподаватели: Гласували 102 души. Избор има при 52. 

Избрана бе проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н. с 52 гласа. 

- за нехабилитирани преподаватели: Гласували – 102. Избор има при 52. 

Избран бе гл. асистент д-р Георги Николов, с 54 гласа. 

С това дневният ред беше изчерпан и Общото събрание беше закрито. 

 

14. 04. 2016 г.      Протоколчик:/П/ 

         В. Лазарова 

 

         Председател на ОС: /П/ 

         Доц. д-р П. Лисаев, д.м. 


