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

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

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 10.05.2012 г. се състоя заседание на Общото събрани© на. 
Университет «Проф. д-р Асен Златаров».

Списъчен състав на събранието - 165 човека 
Редуциран състав на събранието - 148 човека 
Присъстващи -109 човека Кворум - 98 човека

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

Доц. д-р Стойко Петров, председател на Общото събрание, откри 
заседанието и предложи следния дневен ред на ОС на Университета:

1. Избор на протоколчик на ОС на Университета
2. Едногодишен отчет на ръководството на университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” - Бургас за периода май 2011 - май 2012год.

Предложеният дневен ред от председателя на' Общото 
събрание на Университета доц. д-р Стойко Петров бе приет 
единодушно.

По т. 1 от дневния ред доц. д-р Стойко Петров, председател на 
Общото събрание, предложи за протоколчик на събранието гл. ас. 
Антония Илиева.

Общото събрание на Университета единодушно взе следното 
РЕШЕНИЕ:
За протоколчик на Общото събрание на Университета избира гл.ас. 
Антония Илиева.

По т.2. от дневния ред докладва проф. д-р Петко Петков, Ректор 
на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, който представи едногодишен 
отчет, направен въз основа на извършената дейност за периода йай 2011 - 
май 2012 год.



Доц. д-р Стойко Петров -  председател на ОС на Университета даде 
думата на присъстващите за мнения и обсъждания.

'  *  - * * ,

Доц. д-р Магдалена Дюлгерова:
Уважаеми дами и господа, това, което е показано в отчета се 

наблюдава и в отчетите от последните три години. Наблюдава се една 
стабилност като брой студенти и ръст в научната и учебна дейност. Искам 
да отбележа, че в текущите години и последната информация, която се 
представя е публична и по този начин работата е очевидна. Благодаря на 
гл. счетоводителка Жечева за подробните финансови отчети. Трябва да се 
помисли и за повишаване на заплатите. Искам да чуя мнението на проф. 
Петков по този въпрос и каква е възможността това повишаване да стане 
през месец юни?

Проф. Петко Петков:
Повишението на заплатите го иска и ръководството. Преди малко 

споменах, сега ще повторя: Държавата дава един минимум за
съществуването на Университета, не спираме никой да внася приходи в 
Университета. Кой до колкото е допринесъл, толкова ще* получи. 
Увеличението на собствените приходи може да стане чрез увеличаване на 
студентските такси, но ние решихме да не ги повишаваме. От друга страна, 
се появяват непредвидими разходи. Бюджета се сформира от приходи и 
разходи. Непредвидими разходи дойдоха от новите специалности. При 
провеждането на стажове заплащането в училищата не са под 400 лв.

Учителите, например, имат национален синдикат, който си извоюва 
по-високи възнаграждения. Искам да предизвикам нашия синдикат да не 
води толерантна борба. Ние увеличихме всички надбавки. 70% от всички 
хабилитирани преподаватели вземат % от минималната работна заплата, 
поради участие в ръководни дейности.

Ако този правилник се нуждае от някаква промяна, моля да се 
сигнализира. Нашите заплати не са от най -  ниските спрямо други ВУЗ -  
ове.

Тук имаме разходи и всичко се поддържа. Оптимизирахме' всички 
приходи. Излезе постановление за диференциране на всички бюджетни 
предприятия.

Доц. Купринаров:
По повод на заплатите -  ясно е, че стартова и средна заплата са 

различни. За пояснение ще ви направя едно сравнение с варненския 
икономически университет.

При тях студентите са 12 хил., а при нас 6 хил.
При нас в учебните планове е приет общ хорариум на ОКС 

„Бакалавър” -  2400 часа.(за 29 специалности). Ако се намалят с 300 часа се 
получава икономия от няколкостотин лева на човек.



Проф. Богдан Богданов:
Имаме 68 договора, които не са по СДК, нови организации, нови 

контакти, но нямаме хора, които да се грижат за рейтинга на Университета. 
Една фирма класира университетите по една обща рейтингова система. Аз 
препоръчвам комисия, която да прави рейтингова система.

Приемам отчета въпреки трудностите, най -  вече във финансов 
аспект, на Университета.

Проф. Любомир Влаев: * -
В устният доклад на Ректора, не беше спомената една промяна на 

ландшафта на Университета. Миналият месец проф. Мекенян, проведе 
конференция и го попитах как съпоставя нашия и другите университети от 
чужбина. Неговият отговор беше следния: ”Ние сме над средното ниво 
като ландшафт и като дадености на Университета. Аз не се срамувам да 
поканя представители от чужбина.”

В заключение искам да поздравя ръководството на Университета и 
да благодаря за това, което виждаме.

Проф. Петко Петков:
В момента тече тежка процедура за ново проектирането на 

недовършената сграда, където ще се помещава Медицинския колеж. 
Имаме отпуснати 200 хил. лв. от общината да започне строежа на сградата. 
Тези процедури са бавни. Някъде около август, септември ще започне 
строежа. Това, което пбчти ви го гарантирам, е тази сграда да .бъде- 
довършена за медицински факултет. Бургас се нуждае от квалифицирани 
медицински кадри.

Ще отделим минимални бюджетни средства, за да може на мястото 
на разрушената Парова централа, да се построи закрита спортна зала за 
студентите.Има и възможност за изграждане на спортна зала на местото на 
покрития паркинг. Паркинга обаче е публична държавна собственост и са 
необходими много процедури по узаконяването на терена, за да участва в 
строителството, община или други организации.

Друга основна задача е да създадем и обучим повече млади и 
хабилитирани преподаватели, които да се занимават е преподавателската 
работа и да ни заместят.

Доц. Стойко Петров:
Може би ще е добре да се направи една преоценка на това, което 

имаме и това, е което разполагаме. Да поддържаме, чистота не. само- в. 
районите и лабораториите но и да отстраним ненужните материали и 
апарати в складовете. В тази връзка искам да дам думата на проф. 
Валентин Ненов да направи предложение.

Проф. Валентин Ненов:
В момента тече кампания „Да почистим България за един ден”. Нека 

ние да почистим Университета за няколко часа. Планираме срещата да е от 
900 часа. пред Ректората на Университета. Една от групите ще бъде



насочена към ФОН с ръководител доц. Димитър Гогов. Друга група ще 
бъде насочена към Парова централа с ръководител Красимир Георгиев -  
Пом. ректор, трета група за почистване на района около корпусите. Ще 
има група към Колежа по туризъм с ръководител доц. д-р Мария Никова и 
Медицинския колеж с ръководител доц. Мими Стойчева.

Ще помоля всички ръководители от катедри да осигурят минимален 
брой хора, които да участват в инициативата.

Яна Стойчева: ' *
Екип от BTV ще следи кампанията, а Тони Димитрова ще е тук с нас 

и ще почиства заедно с нас. Молбата ми е, да се включат повече хора в 
кампанията

Проф. Георги Костов:
Уважаеми колежки и колеги един от основните въпроси е свързан с 

нивото на обучение по програмите за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. 
Моето мнение е, че нашите магистри са като кандидат-кореспонденти. 
Считам, че студентите трябва да се включват в магистърския тезис и 
смятам, че в тази насока трябва да се работи на ниво ВУЗ.

Трябва да се сключи финансова форма на сътрудничество и на 
обучение с БАН и нашия ВУЗ.

Доц. д-р Стойко Петров предложи на събранието, да приеме отчета 
от изминалия мандат (май 2011 - май 2012 г.) и да даде много добра оценка 
за този период. ' - ; -

Общото събрание на Университета единодушно приема отчета за 
периода май 2011 -  май 2012 г. и дава много добра оценка за работата 
на ръководството на Университета.

Заседанието на ОС на Университета беше закрито.


