
ОБЩО СЪБРАНИЕ

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

П Р О Т О К О Л  №7

Днес, 24.06.2015г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров" -  гр. Бургас.

Списъчен състав на събранието -137 човека 
Редуциран състав -  128 човека 
Присъстващи -  103 човека 
Кворум -  86 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. 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. д-р Стойко Петров бе приет единодушно.

По т.1 от дневния ред, проф. д-р Стойко Петров обяви резултатите от избора за 
АС. Проф. д-р Стойко Петров предложи на ОС да приеме следното предложение:

1. Днес 24.06.2015г. се провежда допълнително заседание на ОС на Университета към 
дневния ред от 16.06.2015г., за полълване на състава на АС. Изборът се осъществява в 
зависимост от чл. 30 ал.З на ПУДУ.

2. Ако в резултат на избора не се попълнят всички свободни позиции в листата за АС 
на Университета, допълнително се провежда избор на 25.06.2015г. от 13.00 ч. според 
чл.ЗО ал.5 от ПУДУ в режим на гласуване в периода 13.00- 14.00 ч. в 221 ОК.

Общото събрание на Университета бе приет единодушно преложението.

По т.2. на дневния ред, проф. д-р Стойко Петров даде думата на председателя на 
комисията за избора доц. Желева. Доц. Светлана Желева обясни, че следва да се 
изготви нова изборна листа и прикани тези членове на ОС направили отвод от



листата да потвърдят това. Проф. д-р Ж. Стефанов и доц. д-р М. Парашкевова 
останаха в листата, проф. Л. Влаев, доц. д-р Р.Куцаров и доц. д-р Б.Мечков дадоха 
отвод .

Резултат от избора за попълване на АС проведен на 24.06.2015г.
Няма избрани хабилитирани и не хабилитирани преподаватели.

Резултат от избора за попълване на АС проведен на 25.06.2015г. 

Избрани хабилитирани преподаватели: 

доц. д-р Светлана Желева.

Избрани нехабилитирани преподаватели; 

гл.ас. д-р Александър Николов Димитров.

Заседанието на Общото събрание на Университета беще закрито.

Техн. секретар:.... 
/гл.ас. д-р Краси П

Председател на O' 
/проф. д-р Стойко1


