
ОБЩО СЪБРАНИЕ

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

П Р О Т О К О Л  №8

Днес, 16.09.2015г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ -  гр. Бургас.

Списъчен състав на събранието -135 човека 
Редуциран състав -  126 човека 
Присъстващи -  109 човека 
Кворум -  84 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. Процедура по допълване на състава на Контролния съвет.

2. Провеждане на избори за попълване на състава на Академичния състав 
на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -  Бургас . Изборът се осъществява 
съгласно чл. 30 ал.З на ПУДУ.

3. Допълнилнителен избор на 17.09.2015г. от 10.00-12.30 часа в зала 22ЮК., 
съгласно чл.ЗО ал.5 от ПУДУ.

4. Ако в резултат на избора от 16.09 и 17.09.2015г. няма попълнен състав на 
Академичен съвет, насрочва се заседание на 24.09.2015г, съгласно чл. 30 ал.З на 
ПУДУ от 13.00 -15.30 часа и на 25.09.2015г. от 10.00-12.30 часа, съгласно чл. 30 ал.5 
на ПУДУ в зала 22ЮК.

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 даде думата на доц. д-р Светлана 
Желева -  председател на комисия по избори да обясни процердурата по избора. След 
постъпило заявление от доц. д-р Дончо Керемидчиев за освобождаването му като член 
на Контролния съвет се налага попълване на състава на Контролния сувет с един член.

За член на Контролния съвет бяха предложени следните кандидатури:

1. доц. д-р Димитър Русев Русев.



2. доц. д-р Нели Атанасова Симеонова.

След проведеното тайно гласуване от 112 членове на Общото събрание, резултатите са 
следните:

Гласували за доц. д-р Димитър Русев Русев -  56 гласа „За“, 56 гласа „Против".

Гласували за доц. д-р Нели Атанасова Симеонова -  62 гласа „За“, 50 гласа „Против“.

Възоснова на резултатите от проведеното гласува за член на Контролния съвет е 
избрана доц. д-р Нели Атанасова Симеонова.

По т.2 от дневния ред думата взе доц. д-р Галина Терзиева -  председател на 
Контролния съвет: Като председател на Контролния съвет на Университета се 
обръщам към Общото събрание, за да бъде легитимен Академичния съвет, който е 
орган на управление и членовете на АС трябва да отговарят на закона т.е. да 
могат да изпълнят четири годишния си мандат.“

Доц. д-р Сетлана Желева обясни процедурата по избор на хабилитирани членове 
на АС и даде думата на ОС за отводи.

Отводи бяха дадени от :

доц. д-р Павлик Рахнев. проф. дхн Любомир Влаев, доц. д-р Любка Атанасова, доц. д-р 
Иван Чомаков. доц. д-р Станислава Павловал доц. д-р Мими Димова, доц. д-р Донка 
Тодорова, доц. д-р Маруся Любчева, доц. д-р Нели Димова, проф. д-р Желчо Стефанов, 
доц. д-р Мария Парашкевова, доц. д-р Димитър Русев и доц. д-р Димитър Георгиев.

След проведеното гласуване резултатите са следните:

Списъчен състав на събранието -  135

Гласували -  113 Недействителни бюлетини -  0.

Избрани членове на Академичния съвет -  няма.

Второ заседание на 17.09.2015г. от 10.00 часа

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

Списъчен състав на събранието -  135 

Гласували -103  

Недействителни бюлетини -1 .

Избрани членове на Академичния съвет:

1. Доц. д-р Станислава Денчев Симеонов.



2. доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев.

3. Доц. д-р Галина Михайлова Петрова.

4. Доц. д-р Пенка Димова Пеева.

Трето заседание на 24.09.2015г. от 13.00часа

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

Списъчен състав на събранието -  135 

Гласували -  104 

Недействителни бюлетини -  0.

Избрани членове на Академичния съвет -  няма.

Четвърто заседание 25.09.2015г.от 10,00 часа

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

Списъчен състав на събранието -  135 

Гласували -  104 

Недействителни бюлетини -  0.

Избрани членове на Академичния съвет:

1. доц. д-р Йовка Димчева Николова.

2. доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова.

Заседанието на Общото събрание на Университета беще закрито.

Техн.секретар: 
/гл.ас. д-р Крас

Председател на ОС:
/проф. д-р Стойк£>ф1етров/


