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

ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 23.04.2015г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”.
Списъчен състав на събранието -  162 човека 
Редуциран състав на събранието -  146 човека 
Присъстващи -  119 човека 
Кворум -  82 човека

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

Председателят на Общото събрание, проф. д-р Стойко Петров, откри заседанието и 
предложи следния дневен ред:

1. Едногодишен отчет на ръководството на Университета за периода м. 
май 2014 г. -  м. май 2015 г.

2. Актуализация на Структурата на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” - Бургас.

3. Актуализация на Правилника за устройството и дейността на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас.

Предложеният дневен ред от Председателя на Общото събрание на 
Университета проф. д-р Стойко Петров бе приет единодушно.

По т. 1. от дневния ред докладва проф. дтн Петко Петков, Ректор на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, който представи едногодишен отчет, 
направен въз основа на извършената дейност за периода м. май 2014 г. -  м. май 2015 г. 

Проф. д-р Стойко Петров -  предложи за гласуване времето определено за
мнения, изказвания и предложения (дискусия) да бъде в рамките на ЗОмин.

Общото събрание на Университета единодушно прие времето определено 
за дискусия да бъде ограничено до 30 мин.

Преди да започне дискусията по отчета на проф. дтн. П. Петков на вниманието на 
ОС, бе представен кратък филм по оперативна програма на проект N BG161P0003-1.2.04- 
0030-С0001 «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика» 2007- 
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие 
и от националния бюджет на Република България.

Председателят на Общото събрание на Университета, проф. д-р Стойко Петров, 
даде думата на присъстващаите членове на ОС в рамките на 30 мин., да изкажат своите 
мнения и предожения.

Доц. д-р Магдалена Дюлгерова:



„Колеги, в доклада както обикновенно са дадени числа, които всеки месец 
получаваме от счетоводството на Университета. В доклада се отчитат най-важните 
параметри, а именно основните заплати. Началните заплати бяха коригирани три пъти, 
което отговаря на Европейските изисквания. В количеството на заплатите, увеличението е 
100% и по-малко за Академичния състав, където има застой и е необходимо за по-нататък 
също да се завишат. По начална заплата сме изпреварили много университети в страната. 
Хубаво е това, което е постигнато, с увеличението да достигне 20%.

Това, което се видя в положителна посока е, че ще се стимулират научните 
изследвания. Всичко, което е постигнато се дължи на целия колектив. Прави добро 
впечатление и подмладяване на Академичния състав. Лично аз подкрепям доклада на 
Ректора. Необходима е и информация относно студентите, а именно какво се случва с тях 
след като завършат.”

Проф. дтн Петко Петков:
“Става въпрос за подмладяване на кадрите. Имайте в предвид, че когато започнах 

мандата, нямахме право на докторанти. В момента има 7 акредитирани специалности и 
над 80 докторанта. Докато завършат е необходимо да се направи реализация на тези 
докторанти.

Благодарение на Европейските проекти се закупи уникална апаратура. Важно е, тя 
да бъде използвана. Апаратурата е закупена по Европейска програма и трябва да носи 
пари на Университета и да се използва ефективно. От младите кадри и от по-опитните 
колеги зависи тази апаратура да бъде разработена и да носи големи приходи.

Държавната субсидия достигаше само за 70% от фонд „Работна заплата”. 
Субсидията е около 5-6 милиона лева, а ние харчим 16-17 милиона. Увеличават се 
средстава за вода и за ток и в това направление трябва да сме малко пестиливи.

Създадохме нов факултет с атрактивни специалности. Във ваши ръце е 
специалностите да бъдат добре разработени като достяват студенти, които да бъдат нужни 
за страната ни, а не за чужбина. Държавата трябва да си пази кадрите. Много е важно тези 
студенти, да се реализират.”

Проф. дхн Л. Влаев:
“Уважаеми Г-н Ректор,
Искам да обърна внимание по три точки:
I. Факт е, че паметника на проф. д-р Асен Златаров се премести на подобаващо 

място, а именно между двата корпуса на Университета.
II. Строежа на третия корпус беше започнат активно, но спря. Има ли някакви 

отпуснати средства и каква е перспективата за неговото завършване?
III. Крайно време е, да се направи официален вход на Университета и фасадата 

да му е от страната на бул. «Проф. Якимов»”
Проф. дтн Петко Петков:
“Строежът беше пригоден и препроектиран, за да бъде удобен за провеждане на 

занятия. За цялостното му завършване са необходими още 4 милиона лева с три месеца 
план програма. Не мога да отрека голямата помощ на Община Бургас. Кметът е 
запланувал 4 мил. в бюджета. Ходих при финансовия министър и при среща с министър 
Петър Кънев още на другия ден тези пари са прехвърлени в Министерството на 
образованието. Говорих с Диана Йорданова -  шефка на финансовия отдел и ми бе 
обещано, че ще търсят тези целиви пари. Жалко, че държавата няма пари. Парите от КТБ 
бяха върнати до стотинка. Парите бяха нужни и за Европйски проекти. Успяхме да се



мобилизираме благодарение на целия колектив. Пожелавам на следващото ръководство да 
рискува умерено с финансите. Внимателното харчете парите, за да не се пропиляват и да 
отидат там, където не трябва. Корпусът става държавен, изчаквам и имам надежда.

Входа на Университета са пак игри. Имаме готов проект и можем да дадем 
необходимите пари, но ще си останем само е радостта за входа.

Всикчи парцели са върнати на собствениците им. Има изготвен план покрай нашата 
ограда да минава път до Ветрен. АС изчисли, по наше настояване, колко средства са ни 
необходими за тази ограда. Искахме и собствениците на земи и те да се включат и да 
платят петте декара, с които навлизат в територията на Унивеситета. Ние няма да 
разрешим построяването на оградата, докато и собствениците не си платят за петте декара 
земя. В противен случай няма да имаме резерв, а без резерв няма да могат да се отпускат 
пари за участие в Европейски проекти. Не се знае какви години идват. 2015 година е 
година с най-нисък прираст. Няма да е лесно, а освен това има и голяма конкуренция и от 
другите университети. Много е важно и следващото ръководство да устои на напъна и 
ограда, която се разрушава, трябва и да се възстановява.
Проф. д-р Ст. Петров:

„Колеги имате ли други мнения и предложения и ако няма предлагам да пристъпим 
към гласуване.

Предлагам ОС на свое заседание на 23.04. да гласува и да приеме отчета на 
Ръководството на Университета за една година, както и цялостния мандат на Ректора на 
Университета, като дава много добра оценка за развитието на У-та.

Резултати от гласуването:
Въздържали се - няма
Против -2

Общото събрание на Университета приема с два гласа против отчета на 
Ръководството за една година, както и цялостния мандат на Ректора на 
Университета като дава много добра оценка за извършената работа по развитието на 
Университета.

По т. 2. от дневния ред проф. Валю Ненов предлажи промени със структурата на 
Университета, приети на заседание на АС и които трябва да бъдат утвърдени от ОС на У- 
та.

1. Промени свързани със структурата в Научноизследователския сектор, в който 
ще влязат следните лаборатории:

• Лаборатория по математична химия
• Комплексна Лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди 

горива (КЛАППТГ)
• Изследователска Лаборатория „Естествени физикални фактори за 

здраве”
• Лаборатрория по Интелигентни системи
• Лаборатория „Мембранни методи и технологии”
• Лаборатория „Булуритест”

2. Промяна в структурата на Университета за създаване консултативен орган към 
Ректора на Университета в съответствие е чл. 34 от ЗВО, под името



„Консултативен съвет за управление на финансовите ресурси на Университета”.
Предстои само утвърждаване от страна на ОС на Университета.

Доц. д-р Парашкевова:
„Искам повече аргументи за повече яснота. Защо се налага тази структура и 

има ли кадрови потенциал?”
Проф. дтн Петко Петков:

„Не успяхме да направим финансова самостоятелност, т.е. всяко основно 
звено да може да действа самостоятелно. Някои катедри лежат за сметка на други. 
Необходимо е пари да се дават и за качеството на образованието. В едно звено 
трябва да бъдат направени такива критерии, че заплащането да не е уеднаквено. 
Ръководителят на звеното, разпределя средствата и затова предлагаме 
консултативен съвет за управление на финансовите ресурси на Университета.
Тези лаборатории, не получават никакво финансиране, но за да са акредитирани, те 
трябва да са в структурата на Университета като отделна клетка. Лабораториите 
две години нямат право на анализи. Всяка една от тях ще е на самоиздръжка ” 
Проф. д-р Ст. Петров:

„Колегиако няма други въпроси и мнения със съответната предложена 
структура моля да се гласува.”

Общото събрание на Университета единодушно утвърждава предложените от 
АС промени със структурата в Научноизследователския сектор и промяна в 
структурата на Университета за създаване консултативен орган към Ректора на 
Университета в съответствие с чл. 34 от ЗВО под името „Консултативен съвет за 
управление на финансовите ресурси на Университета.

По т. 3. от дневния ред, актуализацията на Правилника за устройството и 
дейността на Университет «Проф. д-р Асен Златаров»

Защо това се налага?
С писмо от 30.12.2014г., Ректора ме информира, че трябв ада се определи бюджета 

на основните звена
В резултат на две заповеди беше направена актуализация на Правилника на 

Университета през последните четири годин, има нови закони, които трябваше да намерят 
място в устройството и дейността на новия Правилник на Униерситета.

Ще се гласува всяка една глава поотделно и за целия Правилник ще има едно общо 
гласуване. Там където има промяна в Устройствения Правилник, ще ви кажа, а там където 
няма Правилника не се променя.

I глава: Общи положения 
Няма промяна така, че се запазва.
II глава: Устройство
Няма промяна и тя се запазва.
III главаЮбщо събрание
В чл. 6, комисията прави промяна, функциите на ОС на Университета да се 

изпълняват само от хабилитирани преподаватели, които са на основен трудов договор и на 
пълно работно време.

Резултати от гласуването:
Въздържал се: 1



Против: 1

ОС на Университета приема функциите на ОС на Университета да се 
изпълняват само от хабилитирани преподаватели, които са на основен трудов 
договор и на пълно работно време.

IV глава: Академичен съвет
Промяната е в чл. 8, т. 2а или да се приеме или да отпадне като процедура т.е. да си 

е така както и до момента.
Доц. д-р Т. Паличев:
„АС прие да отпадне квотния принцип и да остане старото правило, тъй като не е 

било поставено като цел пред комисията. Аргументът за въвеждане на квотен принцип е, 
че трябва да има представителство на всички факултети, но ако в новия АС няма 
представител на даден факултет, то декана по правило винаги присъства и представлява 
факултета. Що се отнася до представителството на отделните факултети в АС, неговите 
правила и функции ще бъдат нарушени.”

Проф. М. Стойчева:
„След всяко ОС има още две, три събрания за попълване на квотата. Приемаме 

оптимизиране на квотите, част от АС да са 1А, а в същото време при акредитация ползваме 
хонорувани преподаватели. Това е нещо, което нарушава демократичния принцип. 
Нямаме университетска болница и ние трябва да работим е 1А от преподавателите.”

Проф. д-р Ст. Петров:
„Така я гласувахме. Ние сме се обърнали към всички проблеми на ФС. Тези хора са 

затруднени да участват. Трудностите от този квотен принцип, предлагам АС да приеме 
дали сме си свършили работата или не. Решаването на тези въпроси са задължение на 
ръководството на АС. Нека да не поставяме АС над ОС.”

Доц. д-р Купринарова:
„Подкрепям това, което каза доц. Паличев. Това е нарушение на демократичния 

избор Защо трябва да има наложена квота?”
Проф. д-р Ст. Петров предложи:
1. За преброители, следните представители на студентски съвет:

Цветелин Емилов Янев, Митко Иванов Иванов, Мустафа Мюса Мустафа, Стоян
Сашев Г айчев

2. Да се гласува, да няма промяна в Правилника по изборната процедура в чл.8, т.
2а.
Резултати от гласуването:
Гласували общо 43;
82 са необходими, за да се приеме, поради което т. 2а отпада.

ОС на Университета прие, т. 2а от чл.8 от Пртавилника за устройството и 
дейността на Университета да отпадне.

По главите: Ректор, Факултети и Департамент няма промяна и се запазват такива 
каквито са.

VIII глава: Колеж
От чл. 19е, т. 2 думата „колежа”, да се допълни.



Общото събрание на Университета единодушно прие думата „колежа” от чл. 
19е, т. 2 да се допълни.

По главите: Катедри и Органи на управление нямат промяна и те се запазват такива 
каквито са в Правилника за устройството и дейността на Университет „Проф. д-р асен 
Златаров”.

XXI глава: Изборни процедури
Предложение по чл. 30, т. 5 и т. 6 да отпаднат.

Общото събрание на Университета единодушно прие т. 5 и т. 6 по чл. 30 да 
отпаднат.

Глава XXII: Учебна дейност - остава не променена.

XXIII глава:Доктурантура

Да отпадне Наредеба за държавните изисквания за приемане и обучение на 
докторантите и да се замени с ППЗРАСРБ

Общото събрание на Университета единодушно прие съкращението 
ППЗРАСРБ да замени Наредеба за държавните изисквания за приемане и обучение 
на докторантите.

По главите: Предуниверситетска подготовка, Квалификация и преквалификация, 
Научноиследователска дейност нямат промяна и те се запазват такива, каквито са в 
Правилника за устройството и дейността на Университет „Проф. д-р асен Златаров”.

Глава XXVII: Вътрешно и международно сътрудничество
От чл. 39, т. 3 да се добави думата „многостранни”.

Общото събрание на Университета единодушно прие думата „многостранни” 
от чл. 39, т. 3 да се добави.

Глава XXVIII: Социално-битова дейност и културно обслужване

Общото събрание на Университета единодушно прие:
думата „дейност” по чл. 40 да отпадне, да се добави „културно обслужване” и 

„обслужващия персонал” да се замени с „помощен персонал”.
По чл. 40, т. 1, да отпадне „по-добри условия за труд и почивка”.
По чл. 40, т. 2, да отпадне „здравеопазване” и да се замени с „медицинско 

обслужване”.
По чл. 40, т. 4, да отпадне „подходящи жилищни и социално битови условия” и 

да се замени с „база за почивка, спорт, младежка дейност и културни занимания”.

Глава XXIX: Академична общност и обслужващ персонал



Общото събрание на Университета единодушно прие:
В заглавието „обслужващ персонал” да отпадне.
По чл. 41, т. 2 да се добави „административният”.
По чл. 41, т. 4 да отпадне „учебната и научноизследователска дейност” и да 

остане „Етичния кодекс и правилниците на Университета”.
По чл. 41, т. 5 да отпаднат „Правилника на докторантурите и на 

Университета”, а да се добави „ППЗРАСРБ”.
По чл. 41, т. 7 да се добави „административния”.
По чл. 41а, да отпаднат:
„Преподаватели, ЗНСНЗ и Правилника за привличане на хабилитирани и 

нехабилитирани преподаватели, специалисти и експерти в Университета”, а да се 
допълни с „ЗРАСРБ и Правилника му в Университета”, а за други правни въпроси 
по Кодекса на труда.

По глава XXX „Качество на обучението и акредитация” няма промяна
По глава XXXI: Имущество и финанси

Общото събрание на Университета единодушно прие допълване към 
Правилника за устройството и дейността на Университет «Проф. д-р Асен 
Златаров»:

Чл. 42. Имуществото и финансите на Университета се регламентират от чл 89 
до чл. 96а на ЗВО, Закона за публичните финанси, Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор,. Вътрешна нормативна уредба, касаеща 
финансовото и административно управление. Отпада „Правилника за финансова 
дейност” и „Правилата правилник за определяне на работната заплата”.

Чл. 42 а. Основните звена ртаботят по самостоятелен бюджет. Правилата за 
формиране на самостоятелния им бюджет се реализира чрез методика за формиране 
на бюджетите (правила за формиране на бюджета) на основните звена, които се 
приемат от академичния съвет.

По глава XXXII: Преходни, допълнителни и заключителни разпоредби

Общото събрание на Университета единодушно прие:
В ал. 1. да отпадне „правилници, правила и нормативи” и да се замени с 

„правилници, методики и др. вътрешно-нормативни актове”.

Общото събрание на Университета единодушно прие предложената промяна 
на Правилника за устройство и дейността на Университет «Проф. д-р Асен 
Златаров»

Заседанието î a р б ^ т о  събрание на Университета беше закрито.

Секретар:...'. . . .  Председатели на OQf.. ! ( / .
/доц. д-р Недялка Дилъра/ /проф. д-р /СТ9ЙК0 Петров/

Протоколчик:, .^у . /. уГг. у. . .
/гл. ас. д-р А^говдф Илцева/


