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ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  №13 

Днес, 27.05.2019 г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет 
„Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -175 човека 

Редуциран състав – 173 човека 

Присъстващи –125 човека 

Кворум – 116 човека 

 

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

Заместник председателят на Общото събрание, доц. д-р Жечка Михайлова, откри 
заседанието и предложи следния дневен ред: 

1. Отчет на Контролния съвет и учредяване на състава на новото Общо 
събрание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас. 

2. Избор на Комисия по изборите към Общото събрание. 

3. Избор на Председател и Зам. председател на Общото събрание. 

4. Избор на Контролен съвет. 

5. Откриване на процедура за избор на Ректор и Академичен съвет на 
Университета.  

Предложеният дневен ред от Зам. председателя на Общото събрание на 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас доц. д-р Жечка Михайлова бе 
приет единодушно.   

 

По точка 1 от дневния ред , доц. д-р  Жечка Михайлова даде думата на доц. 
д-р Галина Терзиевада представи отчета на Контролния съвет при Общото събрание на 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за периода юни 2018 – юни 2019.  

Доц. д-р Жечка Михайлова даде думата за въпроси и изказвания към 
Председателя на Контролния съвет. 

Доц. д-р Магдалена Дюлгерова: Уважаеми колеги през последните гопдини с 
промените в ЗВО на Контролния съвет отговорностите се увеличиха. През отчетнив 
период имаше доста проблеми поради разнообразната структура на Университета. Бе 
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създадена методика и подход за достатъчно добра светлина върху изборните 
процедури. Извършена е голема работа по отношение на документите и тяхното 
публикуване в публичното пространство. Подкрепям отчета на Контролния съвет и 
приканвам членовете на Общото събрание да го подкрепят.  

Общото събрание на Университета  единодушно прие доклада на 
Контролният съвет за периода юни 2018-юни 2019 като този доклад ще бъде 
неразделна част от днепния протокол.  

 Доц. д-р Жечка Михайлова представи структурата на новото Общото събрание 
на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас според ЗВО чл.27, ал. 2 и 
Правилника за учредяване на състава му, след промените направени в правилника в 
състава влизат: хабилитирани преподаватели-125 члена /71,4 %/, нехабилитирани 
преподаватели и служители 23 /13,2%/ и студенти – 27 /15,4%/.  

  Доц. д-р Жечка Михайлова предложи на Общото събрание на Университет 
„Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за продължаване на гласуването на дневния ред 
по точки 2, 3 и 4 за временно изпълняваща длъжността, Председатела на ОС, да бъде 
избрана проф. дтн Цонка Годжевъргова. 

 Общо събрание, единодушно избра проф. дтн Цонка Годжевъргова за 
временно изпълняваща длъжността Председател на ОС на Университета.  

 

По точка 2 от дневния ред, проф. дтн Цонка Годжевъргова предложи състава 
на Изборната комисия към ОС на Университета да се състои от 5 члена. 
Предложението бе единодушно прието. Постъпиха следните предложения: 

За председател на Комисията по изборите: 

доц. д-р Йовка Николова 

За членове на Комисията по изборите: 

1. Доц. д-р Румяна Янкова- Аврамова 

2. доц. д-р Хюсеин Йеменджиев 

3. гл.ас. д-р Светла Шопова 

4. Ереджеб Ереджеб 

 

Резултати от явното гласуване: 

За председатела на Комисия по изборите да бъде доц. д-р Йовка Николова 

За – 125, Против -0, Въздържал се – 0.  

Общо събрание, единодушно избра доц. д-р Йовка Николова за 
Председатела на Комисия по изборите.  
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Поради съответствие на броя на членовете с постъпилите предложения на 
кнадидатите за Комисия по изборите се пристъпи към обшо гласува на всички 
кандидати.  

Резултати от явното гласуване: 

За -124, Против -0, Въздържал се -1. 

 

Комисията по изборите е избрана от  Общо събрание на Университета в 
състав: 

доц. д-р Йовка Николова – Председател и членове: дпц. д-р Румяна Янкова 
– Аврамова, доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, гл.ас. д-р Светла Шопова и Ереджеб 
Ереджеб – студент. 

 

По точка 3 от дневния ред, проф. дтн Цонка Годжевъргова обяви, че изборът за 
Председател и Зам. председател на ОС е таен. Постъпиха следните предложения: 

За председател бе предложена Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева, а за 
Зам.председател – доц. д-р Александър Димитров. 

 

По точка  4  от дневния ред, проф. дтн Цонка Годжевъргова предложи 
Контролния съвет да се състои от 5 члена. Всички, които участват в състава на съвета 
трябва да бъдат хабилитирани преподаватели плюс един студент. От тях един е 
Председател, един Зам. председстел, два членове и един е студент.   

Постъпиха следните предложения:  

За председател на Контролния съвет:  

доц. д-р Нели Симеонова 

За зам. председател на Контолния съвет:  

доц. д-р ивайло Михайлов 

За членове на Контролния съвет: 

доц. д-р Владимир Гончев 

доц. д-р Милен Тодоров 

Силвия Бинева 

 

Председателят на Изборната комисия доц. д-р Йовка Николова разясни, че 
бюлетините за тайното гласуване ще бъдат три. 

Първа бюлетина  

Председател на ОС на Университета – проф. дфн Марияна Парзулова-Баева 
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Втора бюлетина 

Зам. председател на ОС на Университета – доц. д-р Александър Димитров 

Трета бюлетина  

Председател на Контролния съвет – доц. д-р Нели Симеонова 

Зам. председател на Контролния съвет – доц. д-р Ивайло Михайлов 

Членове на Контролния съвет - доц. д-р Владимир Гончев 

       доц. д-р Милен Тодоров 

        Силвия Бинева 

След проведеното тайно гласуване от 125 члена на Общото събрание, 
резултатите са следните: 

Гласували за Председател на ОС на Университета: 

 проф. дфн Марияна Парзулова-Баева- За – 109 гласа; Против -15; 
Недействителни бюлетини -  

Гласували за Зам. председател на ОС на Университета: 

 доц. д-р Александър Димитров – За – 110 гласа, Против – 13 гласа, 
Недействителни бюлетини – 1 глас; 

Гласували за Председател на Контролния съвет: 

доц. д-р Нели Симеонова – За – 112 глас, Не – 13; Недействителни бюлетини – 0 
глас; 

Гласували за Зам. председател на Контролния съвет: 

 доц. д-р Ивайло Михайлов – За – 110; Не – 15; Недействителни бюлетини – 0 
глас; 

 

Гласували за членове на Контролния съвет: 

доц. д-р Владимир Гончев – За – 120, Не – 5, Недействителни бюлетини – 0 глас;   
доц. д-р Милен Тодоров – За – 111, Не -9  

Силвия Бинева – За – 115, Не – 10. 

 

 

Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване:  

За Председател на Общото Събрание на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ е избрана проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева. 

 За Зам.председател на Общото Събрание на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“  е избран доц. д-р Александър Николов Димитров. 
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За председател на Контролния съвет е избрана доц. д-р Нели Атанасова 
Симеонова. 

За Зам. председател на Контролния съвет е избран доц. д-р Ивайло 
Михайлов Михайлов. 

За членове на Контролния съвет са избрани доц. д-р Милен Пейчев 
Тодоров, доц. д-р Владимир Христов Гончев и студент Силвия Валентинова 
Бинева.  

 

Председателят на Общото събрание на Университета проф. дфн Марияна 
Парзулова – Баева предложи гл.ас. д-р Краси Златинова Панайотова за технически 
секретар. 

Общото събрание на Университета единодушно избра гл.ас. д-р Краси 
Панайотова за тенически секретар на събранието. 

 

  По точка 5 от дневния ред проф. дфн Марияна Парзулова – Баева откри 
процедурата за избор на Ректор на Университета предложи следния график по избор на 
ректор приет от АС на на 09.05.2019г: 

1. Издигането на кандидатурите за Ректор на Университета да се осъществи до 3 
юни 2019 година . 

2. Срещите на кандидатите с преподавателите, студенти и служители да се 
осъществи до 10 юни 2019 година.  

3. Изборът на Ректор и АС на Университета да се проведе на заседание на Общото 
събрание на 11. 06.2019 год. от 9.00 часа.  

 

ОС на Университета единодушно прие откриването на процедурата за избор на 
Ректор. 

 

Заседанието на Общото Събрание на Университета беше закрито поради 
изчерпване на дневния ред. 

 

Технически секретар:…………………              Председател на ОС:…………………. 

/гл.ас. д-р Кр. Панайотова/     /проф. дфн М. Парзулова-Баева/ 


