
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- гр.Бургас

ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 19.06.2014г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет 

“Проф. д-р Асен Златаров”.
Списъчен състав на събранието -  170 човека (по уважителни причини 
отсъстват 15 човека)
Редуциран състав на събранието -  155 човека 
Присъстващи -  106 човека 
Кворум -  104 човека

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

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

1. Избори за попълване състава на Академичния съвет на 
Университета.

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 във връзка с попълването на 
състава на Академичния съвет даде думата на председателя на изборната комисия доц. 
д-р Т. Паличев. Той предложи в изборната бюлетина (за попълване квотата на четири 
хабилитирани преподаватели), да влязат първите осем хабилитирани лица, получили 
най-голям брой гласове от предходното гласуване (проведено на 04.06.2014г.). Поради 
равният брой гласове на осмия и деветия хабилитиран преподавател, в листата влизат 
първите девет членове на ОС на Университета.

Общото събрание на Университета прие единодушно в изборната бюлетина 
да влязат първите девет хабилитирани лица получили най-голям брой гласове на 
ОС проведено на 04.06.2014 г.

Проведеният вот е таен. Комисията по изборите е в следния състав:
Председател: доц. д-р Тодор Паличев
Членове:
1. доц. д-р Любка Атанасова
2. доц. д-р Милчо Скумов
3. доц. д-р Светлана Желева
4. Мустафа Мустафа - стидент
Резултати от гласуването:
Гласували -  101 човека
Недействителни бюлетини -  2 човека
От резултатите на проведеното тайно гласуване, с най-голям брой гласове (59) е 

доц. д-р Сотир Сотиров, който единствен е избран за член на Академичния съвет.
Резултатите от гласуването са представени в протокол Nbi?nQ06?ni4r '» 

на комисията по избора.
Заседанието на Общото събрание на Университета бег

решения.
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