
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  №12 

Днес, 08.05.2019 г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -110 човека 
Редуциран състав – 105човека 
Присъстващи –89 човека 
Кворум – 70 човека 
 

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

Зам.редседателят на Общото събрание, доц. д-р Жечка Михайлова, 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 2018 – юни 2019г.  

2. Актуализиране   на Правилника за устройството и дейността на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

Предложеният дневен ред от Зам. Председателя на Общото събрание на 
Университета доц. д-р Жечка Михайлова бе приет единодушно. 

По т.1 от дневния ред доц. д-р Жечка Михайлова даде думата на проф. д-р 
Магдалена Миткова – ректор на Университета за кратко експозе по отчета . 

доц. д-р Жечка Михайлова 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.  

Доц. Магдалена Дюлгерова: Какво точно има заложено в дневния ред да бъде прието 
едногодишния отчет или отчет на мандата? 

доц. д-р Жечка Михайлова: Днес трябва да се гласува едногодишния  отчет.  

Доц. д-р Тодор Паличев: Като Декана на ФОН, във връзка с едногодишния отчет, 
който ние получихме електронно и ние сме запознати с него. Считам, че той отразява 
дейността на ръководството на Университета. По мое мнение скромно е отразена 
дейността. Сградата, в която се намираме сега  е уникална и рядко вече се строят такива 
сгради. Съдружието с Община Бургас и Областната Управа, тяхната подкрета. По 



отношение на ФОN, успяхме да подменим дограмата и да реновираме базата с помощта 
на субсидиите. Успяхме да запазим бройки на приети студенти. Трябва да разширим 
броя на докторските програми. Кадровият състав също е на добро ниво. Проблемът е 
рейтинговата система, тя е несъвършена и върху нея трябва да работим. Тъйкато тя 
пряко влияя върху утвърждаване на бройките студенти държавна поръчка от 
Министерски Съвет. Публикациите пряко влияя на акредитациите и ние върху тези 
показатели трябва да работим. Цялостният състав беше скормен. Университетът 
функционира нормално финансово и кадрово, винаги може повече.  

Проф. Петко Петков: Аз съм доволен и смятам, че от всички нас мога да изразя 
мнение. Преди 8 години аз бях ректор. Трябва да кажа, че в началото на мандата бях 
притеснен, имаше 50 % приемственост от преходното ръководство и условията бяха 
много усложнени. Намаляване на субсидия, демографската криза, по улеснено следване 
в чужбина. Независимо от това отчета в повечето случай водят нагоре кривите. При 
тези тежки условия, най-важно е че запазихме кадрите и повечето млади хора. Радвам 
се, че Университетът е в добри ръце. И пожелавам на следващото ръководство да 
нараства авторитетът на Университета. Името ни се спряга в България и в света. Жалко, 
че нямаме достатъчно студенти. Радостен съм, че Университетът ще прибъде и се 
развива възходящо и успешно се отчита мандата. 

Доц. Светлана Желева: Вземам думата не само като декана на ФПН, годишния отчет 
показва голямата активност на академичното ръководство за привличане на студенти, 
за развитие на академичния състав. В началото на мандата бе приета стратегия за 
развитие на Универститета, Дали бе постигната основна цел, кое беше най-трудно, кое 
не беше реализирано? При нас във факултета, два конкурса по математика и един по 
информатика не успяха да се реализират. Какви структурни промени предвиждате за 
привличане на млади лица в областта на химията, информатика и математиката? 

Проф. Магдалена Миткова: Уважаеми колеги, смятам, че основната стратегическа 
цел е да повиши броя на професионалните направления, да да успеем да останем в 
направлението на медицината. Имаше желание други университети от Варна и Стара 
Загора да стъпят в Бургас, това ще ше да доведе на залез на тези направления при нас. 
Университът успя да развие и 17 проф. направления да ги защити и развие. Благодаря 
на Община Бургас, че застана зад тази идея за Факултет по медицински науки  и тази 
сграда е благодарение на парите на бургазлии. Усилията бяха много сериозни с големи 
съботажи, но ние успяхме. Успяхме да убедим НАОА и МС,  а се надявам и в петък 
Народното събрание. От тук следва дейности с много труд. Нашите преподаватели по 
физика, химия, биология ще се включат в пръвата година на обучение на бъдищите 
медици. За съжаление финансирането на универститете е свързано с брой студенти, и 
няма допълнителни средства за капиталови разходи. Успяхме да повишим 
акредитационните оценки. Трябва да се помислят за заплатите на младите, да се 
привлечат както е на запад студенти 3-4 курс  да водят упражнения на но-ниски 
курсове. Няма равномерност по факултети за докторски направления, в тази посока.  



Доц. Магдалена Дюлгерова: Началото на мандата съвпадна с преустройството на 
Висшето образоване в България. И новата система за финансиране, намаляване на 
държавната субсидия.  Едно от хубавите дейнсоти, бе насочването за утърждавване на 
Университа в регионален план. Община Бургас повярва в нас и новия факултет и 
неговата сграда  е налице.  По време на мандата  стойността на СРЗ  се увеличи 3 пъти. 
Повишаването на осн. заплата с 10 % е първа стъпка за подобряване на ситуацията 
Университът успя да остане сред първите 15 по стойност на работна заплата. Трябва да 
се усъвършенстват методите за допълнително стимулиране за работешите хора. Успех 
за мандата е запазването на цялостната територия на Университета, тъйкато ние сме 
апетитна хапка. Може да поиска от Община Бургас да упрости данък смет на 
Университета. Държим да се води коректен протокол и да се публикуват на сайта на 
Университета. Останахме 78 хабилитирани преподаватели, те са основните които 
работят по акредитации. Научната стабилност на Университета  е престиж за него и 
почишаване на стабилността на Университета в обществото. 

Проф. Ирена Марковска:  Поздравявам ръководството. Постави се въпроса за 
задържане на младите колеги. Ние не използваме достатъчно възможността за участие 
в проекти. Трябва да използваме възможносттите на Фонд Научни Изследвания, да 
повишим публикоациите в Scopus. 

Константина Захариева: Благодaря на от името на студентите, за възможносттите и 
подкрепата.  

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

Доц. Жечка Михаилова: Предлагам на Общото Събрание на Университета да дадат 
много добра оценка за работата на отчетния период на Ръководството на Университета 
и да приемем отчета.  

Приема се единодушно. 

По т.2  зам. председателя на ОС Доц. Жечка Михаилова даде думата на доц. д-р 
Тодор Паличев – председател на комисията за промени по Правилника  за 
устройството и дейността на Университета. 

Доц. Тодор Паличев: С решение на АС е инициирана промяна в Правилника  за 
устройството и дейността на Университета, и по точно в чл.6 алинея 1 касаеща броя на 
хабилитираните преподаватели в Общото събрание на Университета. Решение за тази 
промяна може да вземе само Общото събрание на Университета. В момента текста 
гласи:Всички хабилитирани преподаватели на основен трудов с промяната е да отпадне 
и пълно работно време. Мотиви за тази промяна: В момента хабилитираните 
преподаватели на основен трудов договор са  125, а на пълно работно време са 78. Така 
извън ОС остават голям брой преподаватели.  

Доц. Ж. Михайлова: Колеги дават думата за въпроси и изказвания. 



Доц. Благой Мечков: Какво наложи предходните промeни и какво ще помогне да 
участват всички колеги в състава на ОС? 

Доц. Тодор Паличев: Преди 4 години всички хабилитирани преподаватели на пълен и 
непълен щат влизаха в състава на ОС. Тогава бе взето решение за промяната. 
Пенсионирането на част от колегите, новите специалности в Университета, новият 
Факултет, където по-голям брой от хабилитираните преподаватели са на непълен щат. 
Така колегите от ФООЗГ и този по медицински науки остават вън от състава на ОС. 

Доц. Благой Мечков: Колеги промяната беше направена, защото трудно се събираше 
кворум и трудно се попълваше състава на АС. Заплатите са средствата за тази сграда. 

Доц. Тодор Паличев: Проблеми с кворума на ОС и АС нямаше, и до сега в съставите 
на Факултетните съвети влизат всички колеги независимо от работното време. 

Проф. Магдалена Миткова: Университът не е дал пари за построяване на тази сграда. 
Парите са дадени от Община Бургас, ЛМХ е дала пари за преустройство. Ние не сме 
ощетени от построяването на корпуса. Преди 4 години стартираше ФООЗГ, а 
медицинските науки ги нямаще. Специалистите по медицина не са на пълен щат към 
Университета, те са на основен щат към болниците. Тези колеги трябва да имат глас в 
ОС. 

Проф. Братой Копринаров: След думите на проф. Миткова моето изказване аз ще 
уточня, че медиците са на 1/2 , 1/3  и т.н. при нас и на пълен щат в болнците, което 
допълват нашата дейност. Над 50 хабилитирани преподаватели са вън от състава на ОС 
и не могат да вземат участие . 

Поради липса на въпроси относно промяната в Правилника за дейността и 
устройството на Университта беше прекратена и се премина към явно гласуване на 
промяната. 

Резултати: 

За: 81бр. 

Против - 0 

Въздаржали се: 3 

Доц. Жечка Михайлова: За да бъде направена тази промяна в чл. 6 ал.1 от Правилника 
за дейността и устройството на Униерситет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас е нужни 
56 гласа. Промяната беше приета.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Университета 
беще закрито. 
 
Техн. секретар:…………………….  Зам. Председател на ОС: ………… 
/гл.ас. д-р Краси Панайотова/    /доц. д-р Жечка Михайлова/ 


