
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас 

 

 

П Р О Т О К О Л  №10 

Днес, 29.06.2017 г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -115 човека 
Редуциран състав – 109 човека 
Присъстващи – 97 човека 
Кворум – 73 човека 
 

Заседанието на  Общото събрание на Университета има кворум и може да взема 
решение.  

Председателят на Общото събрание, проф. д-р Стойко Петров, откри 
заседанието и предложи следния дневен ред: 

1. Приемане на едногодишен отчет на ръководството на Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за периода юни 2016 – юни 2017г. – дискусия, 
предложения и изказвания. 

2. Отчет на Контролния съвет периода юни 2016 – юни 2017г.  

3. Актуализация на структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 
- гр. Бургас 

4 . Провеждане на избори за попълване на състава на Академичния състав, 
Контролния съвет и Комисията по изборите на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас . Изборът се осъществява съгласно чл. 30 ал.3 на ПУДУ. 

4. Допълнителен избор на 30.06.2017г. от 12.00-14.00 часа в зала 221ОК., 
съгласно чл.30 ал.5 от ПУДУ. 

Предложеният дневен ред от Председателя на Общото събрание на 
Университета проф. д-р Стойко Петров бе приет единодушно. 

По т.1 от дневния ред проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р Магдалена 
Миткова – ректор на Университета за кратко експозе по отчета приет от 
Академичния съвет.   

Проф. д-р Стойко Петров се обърна към членовете на Общото събрание на  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за изказване и въпроси относно 
отчета на ръководството на Университета.  



Поради липса на въпроси относно отчета на ръководството дискусията беше 
прекратена. 

Проф. д-р Стойко Петров: Предлагам на Общото Събрание на Университета да дадат 
много добра оценка за работата на отчетния период на Ръководството на Университета.  

Приема се единодушно. 

По т.2 председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р 
Галина Терзиева – председател на Контролния съвет за експозе на отчета на 
Контролния съвет за отчетния период.  

Отчета на Контролният съвет за периода юни 2016-юни 2017 се прие единодушно. 

По т.3. председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на проф. д-р 
Братой Копринаров за представяне на актуализираната структура на Университета.  

Проф. Б. Копринаров представи на членовете на Общото събрание промените в 
структура: трансформацията на Учебен отдел в Учебно-информационен център , Отдел 
Човешки ресурси в отдел Управление и координация на човешките ресурси; създаване 
на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогически 
специалисти в структурата на отдела за следдипломна квалификация; промяна на някой 
катедри по Факултетите. Съгласно ЗВО тази актуализирана структура трябва да бъде 
приета от Общото събрание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас по 
предложение на Академичния Съвет и да бъде изпратена в Министерството на 
образованието и науката. 

Актуализираната структура на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. 
Бургас бе приета единодушно от членовете на Общото събрание.  

По т.4. председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р 
Светлана Желева за обясни процедурата по гласуване. 

Доц. Светлана Желева обясни, че ще се проведат избори за попълване състава на 
Комисията по избори поради дипломиране на студентът участващ в нея.  

Предложена бе кандидатурата на Димо Зафиров Огнянов. 

Членовете на Общото Събрание единодушно избраха Димо Огнянов за член на 
Комисията по изборите.  

Доц. Светлана Желева разясни процедурата по за допълване на състава на 
Академичния съвет с 2 хабилитирани преподаватели, 1 нехабилитиран преподавател и 
5 студента. Бюлетината ще се състой от две листи: първа за избор на член на 
Контролния съвет от квотата на студентите и втора за избор на членове на 
Академичния съвет. 

Издигнаха се две кандидатури за член на Контролния съвет:Петко Лазаров Маринов и 
Ивайло Пламенов Блатиев. 



Отводи си дадоха:доц. д-р Донка Тодорова, доц. Елизавета Капинова проф. Л. Влаев, 
доц. Л. Атанасова, доц. П. Рахнев, доц. Й. Ташева, доц. Ив. Михайлов, доц. Д. Русев, 
доц. Х. Димова, доц. Н. Николов, проф. А. Буюклиева, проф. Н. Султанова.  

 След проведеното гласуване резултатите са следните: 

За член на Контролния съвет: 

След тайно гласуване резултатите са:  

Валидни бюлетини - 91 

Невалидни бюлетини - 6 

Гласували за Петко Лазаров Маринов - 64 гласа „За“, 27 гласа „Против“. 

Гласували за Ивайло Пламенов Балтиев - 27 гласа „За“, 64 гласа „Против“ 

За член на Контролния съвет е избран Петко Лазаров Маринов. 

За попълване на състава на Академичния съвет: 

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

  Списъчен състав на събранието – 115 

  Гласували – 97  

  Недействителни бюлетини – 0. 

Няма избрани членове на Академичния съвет. 

 

Второ заседание на 30.06.2017г. 

 След проведеното гласуване резултатите са следните: 

  Списъчен състав на събранието – 115 

  Гласували – 82  

  Недействителни бюлетини – 0. 

Избрани членове на Академичния съвет: 

 1. гл.ас. д-р Ивайло Райчев Беловски. 

 2. Димитър Вълчев Мащиков. 

 3. Митко Иванов Иванов.  

 



Заседанието на Общото събрание на Университета беще закрито. 
 
Техн. секретар:…………………….   Председател на ОС: ………… 
/гл.ас. д-р Краси Панайотова/    /проф. д-р Стойко Петров/ 
 

 

 

 


