
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  №11 

Днес, 21.06.2018 г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -115 човека 
Редуциран състав – 108 човека 
Присъстващи – 98 човека 
Кворум – 70 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. Приемане на едногодишен отчет на ръководството на Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за периода юни 2017 – юни 2018г. – дискусия, 
предложения и изказвания. 

2. Отчет на Контролния съвет периода юни 2017 – юни 2017г.  

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

4 . Провеждане на избори за попълване на състава на Академичния състав. 
Изборът се осъществява съгласно чл. 30 ал.3 на ПУДУ. 

4. Допълнителен избор на 26.06.2018г. от 11.00-13.00 часа в зала 221ОК., 
съгласно чл.30 ал.5 от ПУДУ. 

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 проф. д-р 
Магдалена Миткова – ректор на Университета за кратко експозе по отчета приет от 
Академичния съвет.   

По т.2 председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р 
Галина Терзиева – председател на Контролния съвет за експозе на отчета на 
Контролния съвет за отчетния период.  



Проф. д-р Стойко Петров се обърна към членовете на Общото събрание на  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за изказване и въпроси относно 
отчета на ръководството на Университета и отчета на Контролния съвет.  

Доц. д-р Магдалена Дюлгерова: Уважаеми проф. Петров благодаря Ви за добрата 
организация на Общото Събрание. Чухме в доклада на Ректора за тяхната борба с 
оптимизацията на финансирането на Университета. През периода са се повишили 
коефициентите на инженерните, педагогическите направления, намалели са на 
медицинските направления. Държавата за такива университети като нашия със 
създадени условия за отлично образование, въпреки трудностите за привличане на 
студенти не създава добри условия. Успели сме да  актуализираме 63 учебни програми , 
9 докторски програми с висока оценка , които са гръбнака на основната структура. За 3 
години академичния състав намалява , намалява броя на студентите  и на намаление на 
заплащането на труда, Ние имаме повече студенти на един преподавател, а заплати и 
бонуси няма. Страх има от бъдещето , какво ще се случи с финансирането на 
Университета. Призовавам ОС да препоръча на Университета увеличаване на доходите. 

Проф. д-р Магдалена Миткова: Ако имам страх от бъдещето, нямаше да съм Ректор. 
Страхувам да Ви оставя без заплати и пресмятам три месеца напред да осигурявам 
заплати. Ниските са заплатите. Защо Университетът не може да се привлекат студенти 
във високо финансирани специалности. Спестих си в доклада за демографската криза, 
за децата в чужбина.При първа възможност ще увеличава заплатите.  

Доц. д-р Зл. Караджова: По повод изказването, личното ми мнение след като съм 
свършила толкова много работа по акредитацията на две направления . Защо трябва да 
се чекирам и да стоя на работното си място по 4 часа и по -голяма част от служебните 
задължения различни часове на денонощието.  

Проф. д-р Стойко Петров: Има един момент  има преподаватели които идват в 8:30, 
други в 11 и такива които остават след 16 часа. Хората могат да работят и от къщи 
Обаче има и нещо друго, имахме и случай четеш лекции на един поток, а ги отчиташ за 
два. Идва момент за баланс имаме акредитация за 9 докторски направлениеи успешно 
се развиваме в научно-изследователската дейност Имаме нужния опит , всички услия се 
вложили в защита на акредитацията . Трябва да бъдем отговрорни към работата си. 

Доц. д-р Златка Димитрова: През 2002 г видях как бе въведено чекирането в една 
западна държави, че там работят повече. Така правеха в Германия. Колегите от катедра 
„Спорт и анимация “ работят до 20ч. за заплата 514лв.  

Проф. д-р Цонка Годжевъргова: Много време отделихме на това чекиране, което е 
строго регламентирано. Смятам че е нужно допълнително заплащане, ни не може да се 
осъществи. 

Проф. дхн Любомир Влаев: Уважаеми колеги имам питане към проф. Миткова, поради 
строителната дейност на Новия корпус и предвижване на тежки товарни машини , 



инфраструктура на територия на Университета е в окаяно състояние.Кога ще се 
направи официален вход на Университета, който да отговаря на изискванията?  

Проф. д-р Ирена Марковаска: Основен въпрос е как да задържиммладите хора в 
Университета. Едно от решенията е тяхното влючване в научната дейност към Фонд 
Научни изследвания. Опитах се през изминалата година да ги активизирам , но у тях се 
вижда ще страх. Предстой и приемане на новия правилник за академичните длъжности.    

Проф. д-р Магдалена Миткова: По отношение на чекирането , промени в 
правилниците за работа от къщи поемам ангажимент. По отношение на пътищата имам 
обещание от кмета на град Бургас Димитър Николов, че ще ни подари асфалта след 
приключването на строителството. 

 

Проф. д-р Братой Копринаров: Имам въпрос към Председателя на КС, какво визирате 
в становището си, че бюджета на Университета е ограничителен и несоциален. При 
условие, че 84% от него е Фонд Работна заплата.  

Доц. д-р Галина Терзиева: Да становището на Кс три поредни години по отношение 
на бюджета на Университета е това защото са отрязани социални придобивки като 
бонуси по заплати  заложени в КТД и замразяването на докторски .  

Поради липса на въпроси относно отчета на ръководството дискусията беше 
прекратена. 

Проф. д-р Стойко Петров: Предлагам на Общото Събрание на Университета да дадат 
много добра оценка за работата на отчетния период на Ръководството на Университета.  

Приема се. 
Гласували 98. 
За -96 
Не -0  
Въздържали се -2 

Проф. д-р Стойко Петров: Предлагам на Общото Събрание на Университета да дадат 
много добра оценка за работата на Контролния съвет  на Университета.  

Приема се. 
Гласували 98. 
За -94 
Не -0  
Въздържали се -4 

 

 



По т.3. председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р 
Светлана Желева за обясни процедурата по гласуване. 

Доц. Светлана Желева разясни процедурата по за допълване на състава на 
Академичния съвет с 3 хабилитирани преподаватели, 3 студента. Бюлетината ще се 
състой от един листза  избор на членове на Академичния съвет. 

Отводи си дадоха:доц. д-р Б. Цонкова, , проф. Л. Влаев, доц. Л. Атанасова, доц. П. 
Рахнев, , доц. Ив. Михайлов, доц. Д. Русев, доц. Х. Димова, доц. Н. Николов, доц. . 
Я.Христов, доц. М. Дюлгерова, доц. Кр. Станчева, доц. Л. Димитрова, доц. Р. 
Джендова, доц. Бл. Мечков.и от студентите: Мелтем Емурла и Николай Ангелов. 

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

За попълване на състава на Академичния съвет: 

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

  Списъчен състав на събранието – 110 

  Гласували – 89 

  Недействителни бюлетини – 0. 

Няма избрани членове на Академичния съвет. 

Студенти и докторанти : 

Избрани:      1.  Десислава Александрова Вичева 

  2. Ваня Светланова Стайкова 

Второ заседание на 26.06.2018г. 

 След проведеното гласуване резултатите са следните: 

  Списъчен състав на събранието – 110 

  Гласували – 72 

  Недействителни бюлетини – 0. 

Избрани членове на Академичния съвет: 

 1. доц. д-р Катя Иванова Габровска. 

 2. доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева 

 3. проф. д-р Ирена Георгиева Марковаска-Минова  

 



Заседанието на Общото събрание на Университета беще закрито. 
 
Техн. секретар:…………………….   Председател на ОС: ………… 
/гл.ас. д-р Краси Панайотова/    /проф. д-р Стойко Петров/ 
 

 

 

 


