
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 
 

 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

№  3 
 

 Днес, 14.06.2007 г., се проведе заседание на Общото събрание на Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 
 Общ брой членове на ОС:   117 
 Отсъстващи по уважителни причини:    6 
 Редуциран състав:    111 
 Кворум:      83 
  

 Доц. Ст. Петров откри заседанието на Общото събрание и предложи 
следния ДНЕВНИЯ РЕД : 

1. Привеждане структурата на Академичния съвет на Университета съглас-
но чл. 30,  ал. 3 от Закона за висшето образование . 

2. Допълване състава на Академичния съвет и Контролния съвет на Уни-
верситета. 

 

Доц. Р. Куцаров: Предлагам т. 1 да се допълни  с “и член 8, ал. 1 от Устрой-
ствения правилник на Университета”. 

 

Дневният ред (с направеното предложение) бе подложен на гласуване и 
приет единодушно. 
 

Доц. Ст. Петров припомни, че на 10.05.2007 г. се проведе избор за Акаде-
мичен съвет. Според ЗВО броят на членовете на АС трябва да бъде между 25-45 
души. Съгласно Правилника на Университета численият състав на Академичния 
съвет трябва да бъде между 25 и 45 души. На същото заседание единодушно  бе 
гласувано  Академичния  съвет да се състои от 32-ма души, като 
  хабилитирани лица    – 24 души; 

 нехабилитирани лица и служители –   4 души;  
 докторанти и студенти   –   4 души. 
Констатирано бе, че е допусната грешка в квотата на студентите и 

докторантите, за броя на които се изисква да бъде не по-малко от 15% от 
числеността на Академичния съвет. 
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Докладът на Контролния съвет отчита грешката, допусната от Общото 
събрание. 

Контролният съвет счита, че трябва да се проведе частичен избор за 
попълване на квотата на студентите и докторантите в Академичния съвет с двама 
студенти.. 

Съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗВО и въз основа на т. 8, ал. 1 от Правилника за 
структурата на Академичния съвет по т. 1 от дневния ред Ръководството на 
Общото събрание предлага Проект за решение: 

 Днес  14.06.07 г. членовете на ОС на Университета в съотведствие с 
проведените избори за АС на 10.05.07 г. и  ЗВО от 22.05.07. приема 
структурата на АС да се състои от 32 човека / 24 хабилитирани ,  
3 нехабилитирани и служители  и  5 студенти и докторанти. 

 

Състав на 
Академичния съвет 

Хабилитирани 
лица 

Нехабилитирани 
лица и служители 

Студенти и 
докторанти 

32 души 24  –  75% 3  –  9,37% 5  –  15,60% 

 
Доц. Ст. Петров информира членовете на Общото събрание, че законът, 

който регламентира числеността на Академичния съвет и процентното съотно-
шение, е от 04. 2004 г. През 2005 г. не е осъществена промяна в устройственния 
правилник на университета. През 2007 г. Законът е във вида от 04.2004 г. 

Грешката е техническа. 
 

Доц. Ж. Стефанов: Господин Председател, прочетете чл. 8, ал. 5 от 
Правилника на Университета. 

 

Доц. Ст. Петров цитира Правилника на Университета – чл. 8, ал. 5. 
 

Доц. Т. Орешков: Миналия път бе взето нелегитимно решение за Акаде-
мичен съвет. За да се спази Законът, Академичният съвет трябва да се състои от 
40 души – 75% хабилитирани лица, нехабилитирани и служители – 10% и 15% 
студенти и докторанти. При това положение в Академичния съвет влизат 30 
хабилитирани лица, 4 нехабилитирани лица и служители и 6 студенти и 
докторанти. В противен случай, Академичния съвет ще бъде нелегитимен. 

 

Гл. ас. Кр. Коларов: При всеки избор най-напред се гласува бройката, а 
след това се определят квотите на хабилитираните лица, нехабилитираните лица и 
служители, студентите и докторантите.  
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Доц. Т. Орешков: Като се имат предвид процентите, бройката е 40 души. 
 

Доц. Л. Любчев: Приветствам законността.  Нашият Правилник не проти-
воречи на Закона. Няма проблем Правилникът да бъде приведен в съответствие 
със Закона – не по-малко от 75% хабилитирани лица, а  докторанти и студенти 
15% . 

Трябва ни работещ орган. Събранието трябва да вземе правилно решение – 
да се гласува Академичен съвет, състоящ се от 32 души, и да се продължи 
нататък. 

 

Проф. П. Петков:  Уважаеми колеги, 
Бих искал да обоснова мотива за събирането днес на Общото събрание на 

Университета, а именно: 
1. Законно е проведен изборът за Академичен съвет по списъчен състав на 

Общото събрание. 
2. Законно е осъществена подредбата по низходящ ред според получените 

от всеки представител гласове. 
3. Законно е гласуван общият брой представители за Академичен съвет. 
4. Днес е необходимо само да приведем процентното съотношение между 

отделните категории (хабилитирани лица, студенти и нехабилитирани лица и 
служители) от избраните лица по списъчния състав по низходящ ред, съгласно 
ЗВО и Правилника на Университета. 

Защото: 
Не е било необходимо да се гласува точната бройка на представителите 

поотделно за всяка категория. Това е регламентирано в процентно съотношение и 
от ЗВО, и от Правилника на Университета. 

И тъй като, така или иначе, сме гласували, предлагам сега да прегласуваме 
тези бройки по категории, процентно съобразени със ЗВО и Правилника на Уни-
верситета, и да проведем допълнителен избор за попълване квотите по кате-
гориите, за които нямаме избрани достатъчен брой кандидати. 

 

Доц. Ж. Стефанов: Съгласен съм със становището на доц. Т. Орешков и 
проф. П. Петков. Става дума за нов структурен състав на Академичния съвет. Не 
може да се говори за “допълване”. Не е коректно. 

Повдигнат бе въпросът относно легитимността на Т. Ангелов като член на 
Общото събрание и Председател на Студентския съвет. 

 

Проф. П. Петков: Писмото по този въпрос е дадено на юристи. Ще взема 
служебно решение по казуса. 
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Доц. Л. Любчев: Предлагам да се гласува структурният състав на Акаде-
мичния съвет. 

 

Доц. Н. Ралев: Прав е доц. Т. Орешков. В Правилника е записано точно:  
                             75% - хабилитирани лица;  
                             15 % студенти и докторанти. 
Можем да гласуваме това, което е посочено в Правилника – 40 души 

Академичен съвет. 
 

Доц. Ан. Кокинов: Има две предложения: 
1. Да гласуваме за Академичен съвет, състоящ се от 32 души – 24 хабили-

тирани лица; 3 – нехабилитирани и служители и 5-ма студенти и докторати. 
2. Академичния съвет, състоящ се от 40 души: 
 - 30 хабилитирани лица; 
 -   4 нехабилитирани  и служители; 
      -   6 студенти и докторанти. 
 

Доц. Ил. Христов: Предлагам Академичния съвет да се състои от 20 души. 
 

Доц. Ст. Петров: Това противоречи на Закона. 
 
Предлагам двете предложения да се гласуват тайно: 
 

“за”  –  98;  “против”  –  4; “въздържал се”  –  0. 
 

Резултати от гласуването: 
Гласували:  102 
1. За Академичен съвет, състоящ се от 32 членове - 54; 
2. За Академичен съвет, състоящ се от 40 членове - 46. 
 

 Според вота на членовете на ОС Академичният съвет ще се състои от  
32-ма души / 24 хабилитирани , 3 нехабилитирани и служители  и  5 
студенти и докторанти. 

 

Доц. Ст. Петров: Според избора на 10 май 2007 г. състоянието на квотите е 
следното: Квотата на хабилитираните преподаватели трябва да се попълни с едно 
лице. Изборът е между доц. Н. Ралев, доц. Евд. Сотирова и доц. Ст. Котов, тъй 
като те имат равен брой гласове – 58. Доц. Евд. Сотирова и доц. Ст. Котов са 
изпратили молби да бъдат освободени от АС по собствено желание. В случая 
няма нужда от балотаж. Доц. Н. Ралев става член на Академичния съвет. 
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Квотата на нехабилитираните преподаватели е 3-ма души. Членове на 
Академичния съвет остават:  гл. ас. Мариана Каприева, гл. ас. Катя Попова и гл. 
ас. Красимир Коларов. 

Квотата на докторантите и студентите е 5-ма души. 
Необходим е избор на 2-ма души от квотата на студентите за Академичен 

съвет. 
Контролният съвет не е попълнен с 1 лице. 
Избраният председател доц. Ат. Дакашев си направи отвод. 
 
ПО Т. 2. от дневния ред трябва да се избере Председател на Контролния 

съвет и член на КС. 
Доц. Ат. Атанасов си направи самоотвод като член на КС. 
 

Доц. Ст. Петров предложи доц. Ж. Стефанов за Председател на КС. 
 

Доц. Л. Любчев: Структурният състав на Академичния съвет е 32-ма души. 
За да спазим процедурата, трябва отново да се гласува състава от 32-ма души. 

Да не се опорочава изборът, сме написали писмо до Председателя на 
Общото събрание и до Ректора, в което се казва, че студент, който има повече от 4 
години стаж, няма право да бъде член на ОС и на Академичния съвет. 

Доц. Ж. Стефанов: Гласували сме числения състав на АС – 32-ма души. 
Квотите (24÷3÷5) не са гласувани. 

Законосъобразни ли са тези, които са избрани миналия път? 
 

Доц. М. Стойчева: Имаше 2 предложения. Взели сме решение с болшин-
ство (54 на 46 гласа) Академичният съвет да се състои от 32-ма души при 
предварително обявен състав на отделните квоти. 

 

Доц. Ст. Петров: Гласувахме двете предложения, като имахме предвид 
целия състав на АС. Това е съобразено  с Правилника на Университета и със ЗВО. 
След таен вот ОС на Университета потвърди квотата от 32 души за АС в съотно-
шение: 24 – хабилитирани преподаватели, трима нехабилитирани преподаватели и 
петима докторанти и студенти. 

 

Доц. Г. Йорданов: Какво става с четвъртия избран? 
 

Проф. П. Петков: Миналия път 50% от този състав е избран. Съгласно кво-
тата хората влизат по низходящ ред. 
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Доц. Т. Орешков: Предлагам да прекратим дискусията и да продължим с 
предложения за КС. 

Гласуване на предложението: 
“за” – 99; “против” – 2; “въздържал се” – 1.   
Предложението се приема. 
 

Т. Ангелов (студент) запозна присъстващите със своя доклад до Предсе-
дателя на ОС. 

В него се казва, че на заседание от 11.06.2007 г. Студентският съвет взе 
решение – предлага за членове на Академичния съвет следните студенти: 

1. Златоцвет Цонев 
2. Тодор Ангелов 
3. Георги Хорозов 
Решението се базира на чл. 73, ал. 1 от ЗВО и чл. 11, ал. 1 от Правилника за 

организация и дейност на СС. Съгласно това всички останали членове на СС си 
правят самоотвод като кандидати за Академичен съвет. 

 

Доц. Т. Панайотова: Миналия път стана ясно, че за студентите ще важи съ-
щият принцип за гласуване, както за всички преподаватели и служители. Члено-
вете на АС се избират с тайно гласуване. 

 

Доц. Ст. Петров: Спрямо закона, чл. 72 СС избира измежду членовете си 
председател на СС. 

Според чл. 73 (предишен текст на чл. 73-ДВ, бр.48 от 2004 г.) СС има право 
да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето 
училище, както и в Съвета на настоятелите. (доп. – ДВ, бр. 41 от 2007). 

Според правилника на СС на университета чл.11 ал.1 Студентският съвет 
избира своите представители в Академичния съвет на Университета. 

 

Доц. Л. Любчев: Предлагам да продължим промяната, като спазваме зако-
на. 

 

Доц. Ст. Петров: В случая има два аспекта: съвест и вот. Членовете на ОС 
гласуват по съвест, а вотът е решаващ при вземане на решение. 

Златоцвет Цонев (студент) -  правя си самоотвод. 
 

Доц. Г. Вдовичин: За Председател на КС предлагам доц. Ан. Кокинов.  
Проф. П. Петков: Членовете на КС не могат да бъдат членове на АС и зам.-

ректори, директори на колежи. 
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Предложението отпада поради ръководна длъжност на кандидата. 
 

Доц. Л. Любчев: За член на КС предлагам доц. Л. Влаев. 
Доц. Л. Влаев си направи самоотвод. 
 
 
 

Доц. П. Пипева: Предлагам за член на КС доц. Сн. Корудерлиева. 
Доц. Доц. Сн. Корудерлиева си прави отвод. 
 

Проф. П. Петков: Предлагам за член на КС доц. Н. Султанова. 
Доц. Н. Султанова си направи самоотвод. 
 

Доц. Ст. Петров: Трябва да се изберат председател и двама членове на 
Контролния съвет. Приели сме квотите и сме ги гласували. 

 

Доц. Л. Любчев: Предлагам доц. П. Танев. 
Доц. П. Танев си направи отвод. 
 

Доц. М. Стойчева: Предлагам доц. Ст. Котов. 
Доц. Ст. Котов си направи отвод. 
Доц. Ст. Петров: За член на КС предлагам доц. д-р Димитър Русев. 
 

Проф. П. Петков: Предлагам за председател на КС доц. Веска Шивачева.  
 
За председател на КС са предложени:  
1. доц. Желчо Стефанов 
3. доц. Веска Шивачева 
 
За членове на Контролния съвет са предложени: 
1. доц. Димитър Русев 
2. доц. Желчо Стефанов 
3. доц. Веска Шивачева 
 

Доц. Н. Ралев: Предлагам да прекратим предложенията. 
Гласуване. Предложението се приема единодушно. 
 

Доц. Ж. Михайлова: Пристъпваме към гласуване с три отделни бюлетини: 
за избор на председател на КС, избор на двама членове на КС и избор на двама 
студенти за членове на АС. И в трите случая гласуваме съгласно процедурата за 
избор на колективни органи. 
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Резултати от гласуването: 
 
 ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ: 
Гласували - 100 
  за доц. Желчо Стефанов - 41; 
  за доц. Веска Шивачева - 60. 
 За председател на Контролния съвет е избрана  доц. Веска Шивачева. 
 

 ИЗБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ: 
Гласували -  100 
  за доц. Димитър Русев - 82; 

 за доц. Желчо Стефанов - 54; 
 за доц. Веска Шивачева - 75. 

  За членове на Контролния съвет са избрани: 
1. доц. Димитър Русев 
2. доц. Желчо Стефанов 
 
 ИЗБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ КВОТАТА НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В АКА-

ДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ: 
Гласували - 100 
   за Тодор Ангелов - 39;  

 за Георги Хорозов - 80. 
  За член на Академичния съвет е избран  Георги Хорозов. 

 
 

                                                                         Протоколчик на ОС: 
/гл. ас. М. Тишева/ 

 
                                                                         Секретар на ОС: 

/доц. К. Гюрова/ 
 
                                                                         Председател на ОС: 

/доц. Ст. Петров/ 
  


