
1 
 

П Р О Т О К О Л 
от проведените избори за допълване състава на Академичния съвет (АС) и на Контролния 

съвет (КС) чрез тайно гласуване на Общото събрание (ОС) на Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ проведено в електронна среда на 23.04.2021 г. от 14.00 ч. 

 

На 23.04.2021 г. се проведе заседание на Общото събрание на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ в електронна среда, свикано от Председателя на ОС проф. д-р Асен Рахнев 

(П-515/07.04.2021 г.). 

 

Комисията за тайно гласуване в състав: 

 Председател:   

 проф. д-р БАЛИК МАЛОМИРОВ ДЖАМБАЗОВ БФ 

 Членове:   

1.  проф. дфн ЕЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА См 

2.  проф. д-р ГИНКА АТАНАСОВА АНТОВА ХФ 

3.  проф. д-р ИВАН ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ ФИФ 

4.  доц. д-р АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ОВЧАРОВА ПФ 

5.  доц. д-р АНГЕЛ ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ ФИСН 

6.  доц. д-р ГАЛИНА МИРЧЕВА ИЛИЕВА ФИСН 

7.  доц. д-р ГЕНЧО ДИМИТРОВ СТОИЦОВ ФМИ 

8.  доц. д-р ДОРА СИМЕОНОВА ЩЕРЕВА ФКж 

9.  доц. д-р ЕКАТЕРИНА СИМЕОНОВА ПИСАНОВА ФТФ 

10.  доц. д-р ЕЛЕНА СТОЯНОВА СЪБЕВА ПФ 

11.  доц. д-р ИВАН ПАНАЙОТОВ БОДУРОВ ФТФ 

12.  доц. д-р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ ФФ 

13.  доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ХФ 

14.  доц. д-р ТОНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА БФ 

15.  доц. д-р ХРИСТИНА НИКОЛОВА КУЛИНА ФМИ 

16.  доц. д-р ЯНА АТАНАСОВА РОУЛАНД ФФ 

17.  гл. ас. д-р СТОЯН ХРИСТОВ АНТОНОВ ФИФ 

 

избрана на проведения Академичен съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 29.03.2021 г. 

(Протокол № 17 на АС, Решение 8) работеше по т. 8 и т. 9. от дневния ред на Общото 

събрание, а именно: 

8. Допълване състава на АС и КС на Университета (избор с тайно гласуване) 

9. Обявяване на резултатите от проведените избори по т. 8. 

 

По т. 8 от дневния ред, Комисията по предложенията съобщи на ОС направените 

предложение за допълване състава на Академичния съвет (АС) и на Контролния съвет (КС) 

както следва: 

1. За попълване квотата на АС с представител на служителите на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ бе предложен Виеслав Мариан Пиларски. 
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2. За попълване квотата на АС с едно нехабилитирано лице - представител на 

академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ бе предложена гл. ас. д-р Костадинка 

Тодорова Тодорова от филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали. 

3. За попълване квотата на АС с двама представители на студентите на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ бяха предложени студентите Мадлен Костадинова Китина (Филологически 

факултет) и Тенчо Иванов Бортоласов (Педагогически факултет). 

4. За попълване квотата на КС с представител на студентите на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ бе предложен Стоян Георгиев Стоянов (Педагогически факултет). 

 

Направените предложения бяха подложени на тайно гласуване за всяка квота 

поотделно чрез използване на приетата от АС на 29.03.2021 г. (Протокол № 17 на АС, 

Решение 7) технология за провеждане на тайно гласуване на ОС на ПУ и на Общите 

събрания на факултетите и филиалите и утвърдена от ОС (т. 1 от дневния ред) чрез явно 

гласуване. Броят на присъстващите (регистрирани) членове на Общото събрание бе 349. 

Решенията се взимат с обикновено мнозинство. 

 

По т. 9 от дневния ред, след автоматична обработка на гласуванията от приетата 

технология за тайно електронно гласуване, Председателят на Комисията по тайно гласуване 

обяви резултатите на ОС както следва: 

 

1. Виеслав Мариан Пиларски е избран за член на АС на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 

квотата на служителите с 318 гласа „За“. („Против“ – 4 гласа, „Въздържал се“ – 6 гласа, Общ 

брой гласували - 328). 

 

2. Гл. ас. д-р Костадинка Тодорова Тодорова е избрана за член на АС на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ от квотата на академичния състав (нехабилитирани) с 309 гласа „За“. 

(„Против“ – 10 гласа, „Въздържал се“ – 10 гласа, Общ брой гласували - 329). 

 

3. Мадлен Костадинова Китина (Филологически факултет) е избрана за член на АС на 

ПУ „Паисий Хилендарски“ от квотата на студентите с 311 гласа „За“. („Против“ – 10 гласа, 

„Въздържал се“ – 6 гласа, Общ брой гласували - 327). 

 

4. Тенчо Иванов Бортоласов (Педагогически факултет) е избран за член на АС на ПУ 

„Паисий Хилендарски“ от квотата на студентите с 292 гласа „За“. („Против“ – 12 гласа, 

„Въздържал се“ – 23 гласа, Общ брой гласували - 327). 

 

5. Стоян Георгиев Стоянов (Педагогически факултет) е избран за член на Контролния 

съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ от квотата на студентите с 277 гласа „За“. („Против“ – 

23 гласа, „Въздържал се“ – 25 гласа, Общ брой гласували - 325). 

 

Генерираните статистически данни от проведеното електронно гласуване са 

приложени към Протокола.  
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Допълнително пояснение: 

В генерираната статистика от електронното гласуване освен броя на гласувалите е 

изчислен и процент (%), който е представен в скоби. Този процент е изчислен на база 

присъстващи (регистрирани), като в случая на проведеното общо събрание броя 

присъстващи (кворум) е 349. Процентът не е изчислен на база на подадените гласове и това 

е причината сумата от процентите да не е 100%. Не всички присъстващи са гласували. 

 

 

Председател на Комисията за тайно гласуване: 

/проф. д-р Балик Джамбазов/ 

 

 

Членове: 

 

1. проф. дфн Елена Тодорова Николова 

2. проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

3. проф. д-р Иван Христов Чалъков 

4. доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

5. доц. д-р Ангел Енчев Димитров 

6. доц. д-р Галина Мирчева Илиева 

7. доц. д-р Генчо Димитров Стоицов 

8. доц. д-р Дора Симеонова Щерева 

9. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова 

10. доц. д-р Елена Стоянова Събева 

11. доц. д-р Иван Панайотов Бодуров 

12. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев 

13. доц. д-р Петя Емилова Маринова 

14. доц. д-р Тонка Атанасова Василева 

15. доц. д-р Христина Николова Кулина 

16. доц. д-р Яна Атанасова Роуланд 

17. гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов 

 

 


