
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  № 14 

Днес, 11.06.2019г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -175 човека 
Редуциран състав – 171 човека 
Присъстващи – 138 човека 
Кворум – 114 човека 
 

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

Председателят на Общото събрание, проф. дфн  Мариана Празулова-Баева, 
откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

Първо заседание 9.00 часа 
1.Представяне на платформите на кандидатите за Ректор на Университета. 
Дискусия по представените платформи и отговори на въпроси. 
2. Провеждане на избор за Ректор и Академичен съвет  на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 
 
Второ заседание от 15.00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 
Трето заседание  12.06.2019 10. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 
Четвърто  заседание  12.06.2019 15. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции 

 

Пето заседание  13.06.2019 10. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 



Щесто  заседание  13.06.2019 15. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции 

 

Предложеният дневен ред от Председателя на Общото събрание на 
Университета проф. дфн  Мариана Празулова-Баева бе приет единодушно. 

По т.1 от дневния ред, проф. дфн  Мариана Празулова-Баева даде думата на 
единствения кандидат да представят своята платформа.  
Проф. д-р Магдалена Миткова представи своята платформа.  

Председателят на Общото събрание на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – 
гр. Бургас даде думата на присъстващите членове на ОС да задават въпроси към 
кандидата за Ректор. 

проф. Диана Радойнова: Много Аз имам един въпрос към проф. Миткова. Много 
университети в страната имат свой сонствени издателства. Имали такава тенденция и 
финансова възможност да направио такова и при нас. Издателство със собствен сили , 
какво е политиката за вас и на ректорското ръководство в тази посока? 

проф. д-р Магдалена Миткова: Уважаеми колеги, това е идея, която от две 
години се споделя с мен. Аз си мисля, като един утвърден Университет трябва да имаме 
издателство. техническата база, която имаме е много устаряла. Ние можем да олзваме 
чужди печатни бази, но това е нещо, което трябва да се организираме и ще помоля 
коегите, които имат желаниеда участват в това издателство да опишат своята визия за 
неговото развитие с финансова обосновка и аз бих ги подкрепила една такава идея. 

доц. д-р Радко Радев: Това е една чудесна амбициозна програма. Бих искал да ви 
кажа, че идеята за привличане на чуждестарани студенти е много добра. Ще споделя с 
Вас опитът ми в Медицинският Унверситет Варна. Преди бюджетът му  като 
суотношение субсиии: такси бепе 1:1, след превличането за обучение на чуждестрани 
студенти е 1:4. Това което полуаваме от такси от обучаваните 1600 чуждестранини 
студенне е много. Така бюдбет на Университета дава възможност на развитие на 
преподавателите и служителите, така и те да се чустват финансово подкрепени. 
Тъйкато ходя и по сруги университети в странат  като Техническия в Софи я и Русе, и 
сравнявайки ги с Университета във Варна излиза с много по големи гърди наореди да 
се води за най-високо технологичен в цяла България като изпреварва София, Пловдив и 
т.н..Така че, това е еддна препоръка да се мисли с Вашия екип за превличане на 
чуждестранни студенти ще бъде много голям плюс за Бургаския Университет. 

Проф. д-р Магдалена Миткова: Благодаря за предложението на колегата. Само 
искам да ви кажа, че ние в момента сме акредитирали положителен проект за обучение 
първо за Медицински факулте, за специалност медицина. Този проект ве ощеняма 
оценка Проектът ще бъде две години, след втората година на третат нас ще дойдат да 
ни оценят акредитационна комисия и ще имаме оценка. Ако оценката ние над 8 , ще 
можем да привличем чуджестранни студенти Така чв, аз си мисля след две години да 



превлечем чуждестаранни студенти. те и сега звъня дали могат да дойдат да се 
обучават, но ние нямаме законово основани е да ги приемем. 

По т.2 от дневния ред проф. дфн  Мариана Празулова-Баева  дада думата на доц. д-р 
Йовка Николова  – председател на комисията по изборите. 
доц. д-р Йовка Николова представи изборната бюлетина с кандидата за Ректор. 
Бюлетина 
проф. д-р Магдалена Събева Миткова 
 
Доц. д-р Йовка Николова предложи на ОС на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 
Бургас  да се вземе следното рещение отностно структурата  състава наа квотите на 
Академничния състав: 

Днес  11.06.2019г. членовете на ОС на Университет в съответствие  с чл.30  
ал.2 и ал.3 от ЗВО, приема структурата на АС да се състои от 33 члена /25 бр. 
хабилитирани преподаватели/75,15%, 3 бр. нехабилитирани преподаватели и 
служители /9,1%/ и 5 бр . студенти и докторанти/15,15%/. 
Предложението бе единодушно прието.  
 
Доц. д-р Йовка Николова разясни изборната процедура: Гласува се двата избора 
едновременно за Ректор на Униуверситета и за Академичен съсатав. При гласуването 
всеки гласува свещу всеки и се избират с обикновено мнозинставо 50% от гласувалите 
+1. Второ гласуване в листа влизат броят на неизбраните членове от съответната квота 
умножен по две.  
От листата по собствено желание отпаднаха следните членове на ОС: 
Проф. Гасни Стамов 
Проф. дтн Петко Петков 
Доц. д-р Йорданка Ташева 
Проф. Анатолий Александров 
Проф. Илко Гетов 
Доц. д-р Дончо Керемидчиев 
Доц. д-р Димитър Русев 
Доц. Янчо Христов 
Доц. д-р Снежана Корудерлиева 
Доц. дпн Елисавета Капининова 
Доц. д-р Катажина Попова 
Проф. Лило Кунев 
Доц. Нели Димова 
доц. Хрисула Недялкова 
Доц. д-р Биляна Цонкова 
доц. Мария Дишкова 
доц. Соня Стефанова 
Доц. Инна Тетаренко 
Доц. Радка Джендова 
доц. Антоанета Буюклиева 



доц. Васил Бобев 
проф. Нина Султанова 
Доц. Людмила Димитрова 
Проф. Красимир Атанасов 
Доц. Светлана Далакчиева 
Касим Аптула 
 
Проф. Илко Гетов предлоби от листта да отпаднат не присъстващите по неуваботелни 
причина членове на Общото събрание. 
проф. Братой Копринаров : Принципо решение за дали трябва да отпаднат по 
неуважителни пречини. 
Проф. Валентин Стоянов: Подкрепям Проф. Гетов , Защото органите за управление на 
Университета са Общо събране, след това Академичен съвет т.е. колегите не 
присъстват заяват нежелание да участват в управлението на Университета. 
 
Доц. Магдалена Дюлгерова:Нека точно да се формулира предложението на колегата. 
 
Предложението беше подложено на гласуване . 
Гласували 138 
За-131 
Против- 5 
Въздържали се – 2     
 
Общото събрание на Университета реши от листата за избор на членове да 
отпаднат всички не пресъстващи по неуважителни пречини. 
 
 
 
След проведено тайно гласуване от 135 човека на Общото събрание, резултатите са 
следните: 
Гласували за Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас 
проф. д-р Магдалена Събева Миткова- 119  гласа „За“ , Против -14 гласа, 
Брой действителни бюлетини -133 
Брой недействителни бюлетини – 2 
Възоснова на резултатите от проведеното тайно гласуване:  
За Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е избрана проф. д-р 
Магдалена Събева Миткова. 
 
 

 Резултат от избора за попълване на АС проведен на 11.06.2019г. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 135 



Недействителни бюлетини 0 
 
Хабилитирани преподаватели  
   
I. Избрани членове на Академичния съвет   
1. Проф. Сотир Николов Сотиров  
2. Проф. Ованес Гаро Мекенян  
3. Проф. Христо Стоянов Бозов  
4. Проф. Евдокия Николаева Сотирова  
  
Нехабилитирани преподаватели  
   
I. Избрани членове на Академичния съвет  няма 
 
 Студенти и докторанти  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Десислава Диянова Чапкънова.  
2. Пламена Добрева Йовчева, докторант   
3. Галина Иванова Петрова  
 
Второ заседание от 15.00 часа 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 111 
Недействителни бюлетини 0 
 
 Хабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Проф. Красимир Георгиев Василев   
2. Доц. Светлана Димитрова Желева   
3. Доц. Пенка Димова Пеева    
4. Проф. Севдалина Христова Турманова  
  
Нехабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Ас. Иван Василев Соколов    
2. Ас. Ваня Красимирова Георгиева    
 
 
Студенти и докторанти  
I. Избрани членове на Академичния съвет   



1. Ереджеб Хасан Ереджеб   
2. Емануила Гошева Антонова 
 
Трето заседание  12.05.2011 г. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 112 
Недействителни бюлетини 0 
 
 Хабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Доц. Йовка Димчева Николова  
 
 Нехабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет  няма 
 
Четвърто заседание 12.05.2019 г.  
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 97 
Недействителни бюлетини 1 
 
Хабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
1. Проф. Ирена Георгиева Марковска-Минова  
2. Доц. Тодор Василев Паличев  
3. Доц. Жечка Михайлова Димитрова  
 
 Нехабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Живка Иванова Жечева  
 
Пето заседание 13.05.2019 г.  
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 102 
Недействителни бюлетини 0 
I. Избрани членове на Академичния съвет  няма 
 
Шесто заседание 13.05.2019 г. 
Списъчен състав на събранието 175 
Гласували 91 



Недействителни бюлетини 1 
 Хабилитирани преподаватели  
I. Избрани членове на Академичния съвет   
   
1. Проф. Цонка Иванова Годжевъргова  
2. Доц. Александър Николов Димитров  
3. Доц. Станислав Денчев Симеонов  
 
 
Заседанието на Общото събрание на Университета беще закрито. 
 
Техн. секретар:…………………….  Председател на ОС: ………… 
/гл.ас. д-р Краси Панайотова/  / проф. дфн  Мариана Празулова-Баева / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

П Р О Т О К О Л  № 14 

/препис-извлечение/ 

Днес, 11.06.2019г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -175 човека 
Редуциран състав – 171 човека 
Присъстващи – 138 човека 
Кворум – 114 човека 
 

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

Председателят на Общото събрание, проф. дфн  Мариана Парзулова-Баева, 
откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

Първо заседание 9.00 часа 
1.Представяне на платформите на кандидатите за Ректор на Университета. 
Дискусия по представените платформи и отговори на въпроси. 
2. Провеждане на избор за Ректор и Академичен съвет  на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 
 
Второ заседание от 15.00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 
Трето заседание  12.06.2019 10. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 
Четвърто  заседание  12.06.2019 15. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции 

 

Пето заседание  13.06.2019 10. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции. 
 



Щесто  заседание  13.06.2019 15. 00 часа 
1. Обявяване на резултатите от избора за АС. 
2. Допълнително гласуване на незаетите изборни позиции 

 

Предложеният дневен ред от Председателя на Общото събрание на 
Университета проф. дфн  Мариана Парзулова-Баева бе приет единодушно. 

…………………………………………………………………………………………………. 
По т.1. от Дневния ред след проведено тайно гласуване от 135 човека на Общото 
събрание, резултатите са следните: 
 
Гласували за Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас 
проф. д-р Магдалена Събева Миткова- 119  гласа „За“ , Против -14 гласа, 
Брой действителни бюлетини -133 
Брой недействителни бюлетини – 2 
Възоснова на резултатите от проведеното тайно гласуване:  
За Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е избрана проф. д-р 
Магдалена Събева Миткова. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Техн. секретар:…………………….  Председател на ОС: ………… 
/гл.ас. д-р Краси Панайотова/  / проф. дфн  Мариана Парзулова-Баева / 
 
 


