
 

Протокол от Отчетно-изборно общо 

събрание на МНД „Асклепий“  

за 2020 година 

Днес, 28.05.2020 г., според предварително обявения 

дневен ред, онлайн в платформата Zoom ,  се проведе 

общо събрание ,  като сесията бе записана.  

1. Отчет за дейността на дружеството в периода 2015 -

2020 год., представен от председателя в два поредни 

мандата доц. д-р Д. Делев, дм. Отчетът е приет с пълно 

единодушие (26 гласа „ЗА“).  

2. Изборите за нов председател на дружеството и нов 

Управителен Съвет протекоха, както следва:  

 - За поста председател бе издигната една кандидатура –  

на гл. ас. д-р Петър Димов, дм от катедрата по 

Патофизиология. Избран бе с 23 гласа „ЗА“ и 2 

въздържали се.  

 -  От Медицински факултет бе издигната една 

кандидатура (преподавател и студент) гл. ас. д -р Здравко 

Тарълов и Аглика Бяндова, които бяха избрани 

единодушно с 24 гласа „ЗА“ от общо 24.  

 -  От Факултета  по Дентална медицина не бяха издигнати 

кандидатури  



 

 -  От Факултета по Обществено Здраве бе издигната една 

кандидатура (преподавател и студент), съответно на 

Райна Петрова и Лора Узунова. Избрани са единодушно 

с 24 гласа „ЗА“ от общо 24. 

 - От Фармацевтичен факултет бе издигната една 

кандидатура за студент – Христина Стойнова и 4 

(четири) за преподаватели, както следва: ас. Теодора 

Станкова, ас. Яна Гвоздева, гл. ас. Кремена Сарачева и 

гл. ас. Михаела Шишманова -Досева. Избрани бяха 

Христина Стойнова с 19 гласа „ЗА“ от 24 гласували и 

Теодора Станкова с 13 гласа „ЗА“ от 24 гласували.  

Бе отправено предложение към общото събрание, 

предвид обстоятелствата, да бъде избрана още една 

двойка преподавател – студент от Медицински факултет. 

Предложението се прие и бяха издигнати кандидатурите 

на гл. ас. Христина Златанова и Иън Райчев. Избрани 

бяха, съответно с 18 и 17 гласа „ЗА“ от общо 24 

гласували.  

След заключителни изказвания, събранието бе закрито.  

 

 

 

    



 

Председател на МНД „Асклепий“:  

    (д-р Петър Димов, дм)... .. .. ... .. ... .. .  

 Протоколчик:  

    (Доц. д-р Делян Делев, дм).. ... .. .. ...   

 

Дата: 28.05.2020  

гр. Пловдив . ...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


