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П Р О Т О К О Л  
 

№  5 
 

 Днес, 12.06.2008 г., се проведе заседание на Общото събрание при 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 
 Общ брой членове на ОС:    119 
 Отсъстващи:           12 (в чужбина) 
 Редуциран състав:        107 
          Кворум:         78 
 Присъстващи:        96 
  

 Доц. Стойко Петров, председател на ОС, откри заседанието. 
Общото събрание протече при следния  
ДНЕВЕН РЕД : 
1. Едногодишен отчет на ръководството на Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас. 
2. Избори за попълване състава на Академичния и Контролния съвет на 

Университета. 
 

 Дневният ред бе гласуван и приет единодушно. 
 
За деловата работа на събранието доц. Ст. Петров предложи регламент: 
1. Проф. дтн П. Петков – експозе на отчета на ръководството – 20 мин. 
2. Изказвания – до 3 мин. 
3. Цялостно обсъждане на отчета – до 1 час. 
 

 Предложеният регламент бе гласуван и приет единодушно. 
 
Думата бе предоставена на ректора на Университета – проф. дтн П. Петков. 
Проф. дтн П. Петков подчерта, че изминалият период (май 2007 – май 2008 

г.) е знаков за бъдещото развитие на Университета. В тази връзка в експозето 
намериха място успешната кандидатстудентска кампания 2007/2008 година, 
учебната работа в Университета, научноизследователската дейност на 
академичния състав, както и административно-стопанската дейност на 
Университета. 

По отношение на КСК 2007/2008 година проф. дтн П. Петков отбеляза, че 
отпечатването на рекламните материали и кандидатстудентския справочник е 
приключило навреме. За осигуряването на необходимия брой кандидат-студенти 
от значение е успешното представяне на Университета в “Кандидатстудентска 
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борса 2007”. През 2007 г. за първи път в Университета са проведени 
предварителни изпити по Български език, Химия и Математика. 

През учебната 2007/2008 година приемът на студенти, регулиран от 
държавата, се определя на 488 студенти (435 – редовно обучение и 53 – задочно 
обучение) в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”. За 
образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...” приемът 
е 190 души редовно обучение и 60 студенти – задочно обучение. 

През учебната 2007/2008 година не бе осъществен прием по специалностите 
“Предучилищна педагогика и чужд език” и “Психология” поради малкия брой 
отпуснати места в професионално направление “Педагогика”. 

През учебната 2007/2008 година бяха приети 1 106 студенти (със 177 повече 
от учебната 2006/2007 година). 

Неизпълнението на държавната поръчка в частта за ОКС “магистър” се 
дължи на факта, че кандидат-студентите предпочитат задочната , макар и платена 
форма на обучение, пред редовната. Поради тази причина за учебната 2008/2009 
година в план-приема по държавна поръчка предложихме бройки и за задочна 
форма, която се предпочита от студентите. 

Проф. дтн П. Петков отбеляза, че през учебната 2007/2008 година на 
Университета не бяха отпуснати бройки за обучение в докторантура. Зачислени са 
6 докторанти на самостоятелна подготовка. През 2007 година са защитили 
докторска дисертация четирима докторанти, 4 редовни и двама задочни 
докторанти са прекъснали обучението си. 

По отношение на научноизследователската дейност бе отчетено, че през 
2007 година академичният състав на Университета е публикувал 311 научни 
статии, от които 97 в чуждестранни издания. Като цяло публикационната дейност 
е нараснала с 0,75% спрямо 2006 година. 

С най-голям принос при формирането на общия обем приходи в НИС и 
постигнати високи научноизследователски резултати, приети у нас и в чужбина, 
както и с реализирано практическо приложение са разработките на колектива от 
Лабораторията по математична химия с ръководител проф. дхн Ованес Мекенян. 

В началото на 2008 година бе сключен договор за създаване на 
“Високотехнологичен бизнес инкубатор – Бургас”. По този начин ще се завърши 
започнатият строеж на нов учебен корпус. 

По отношение на административно-стопанската дейност в Университета 
бяха извършени основни ремонти във Факултета по обществени науки (покривна 
хидроизолация), в Колежа по туризъм (учебни зали), в хотел “Парк” и др. 

Проф. дтн П. Петков запозна членовете на ОС с някои инициативи на 
ръководството на Университета. 

1. Предвижда се част от незастроената площ до Университета да се 
оползотвори като се изгради болница към Медицински колеж. 

2. Запазване на незастроената площ към Колежа по туризъм. 
3. Изграждане на спортна зала, която да се ползва от граждани, студенти и 

служители. 
4. Проект за входа на Университета. 
5. Преасфалтиране на входната алея и въвеждане на пропускателен режим. 
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6. Увеличаване на държавната поръчка за прием на студенти. 
7. Проект за асансьор във Факултета по обществени науки. 
 
След експозето на проф. дтн П. Петков председателят на ОС – доц. Ст. 

Петров, откри ДИСКУСИЯТА ПО ОТЧЕТА. 
 

доц.  д-р М. Миткова:  В началото на 2007 година Университетът подписа “Уни-
верситетска харта “Еразъм”, а на 20 юли 2007 година получи официално 
потвърждение и код за включването си в подпрограма “Еразъм” в рамките на 
програма “Сократ” (2007-2013 г.). Като резултат от сключени двустранни спора-
зумения Университетът направи за 20 студентски мобилности с обща продължи-
телност 110 месеца на стойност 85 700 и обмен на 12 преподаватели с цел препо-
даване на стойност 12 450 евро. 

Изготвени са 9 международни проекта, от които 4 с Европейския съюз от 
ОП “Управление на човешките ресурси” – вече спечелени; три са в процес на 
оценка. 
 
проф. дтн П. Петков: Прави впечатление, че голяма част от колегите не се 
включват в проекти, а те са източник на допълнителни приходи. 
 Ректорът призова академичния състав да не чака само на държавата, а 
активно да участва в различни проекти. 
 
гл. ас. д-р М. Скумов: постави въпроса за акредитацията на Университета и 
получената добра оценка. 
 
проф. дтн П. Петков: Независимо от многото по-високи предварителни оценки, 
крайната оценка от акредитацията е Добър 4 и за съжаление нищо не може да се 
направи. 
 При специалността “Индустриален мениджмънт” предстои акредитация. 
 Съществува вариант да се откажем от акредитацията и да се премине към 
преакредитация, но това е много скъпо. 
 
доц. д-р Ив. Чомаков: Предният проект за входа на Университета некачествен ли 
е? 
 
инж. Ив. Марков: Има само един проект. 
 В случая става въпрос за входа в горния край на паркинга, през който ще се 
пропускат тирове. 
 
доц. д-р Ив. Чомаков: Има ли политика за увеличаване на заплатите? 
 
проф. дтн П. Петков: Всички излишни средства ще бъдат използвани за заплати. 
 Започваме преговори със Синдиката за увеличаване на заплатите. 
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Проф. дтн П. Петков сподели, че средната заплата в Университета за м. 
януари е била 567,22 лв., а за м. март – 518,88 лв. 
 Средна заплата    на професор  - 1 253 лв. 
    на доцент   - 1 075 лв. (за м.ІV - 1 304 лв.)  
    на главен асистент -    898 лв. 
    на асистент   -    567 лв. 
    (за Университета) 
 
доц. д-р В. Каменска: Необходимо е да се обнови научно-техническата база. 
Ентусиазмът на преподавателите не може да компенсира плачевното й състояние. 
 
проф. дтн П. Петков: Предвиждаме отделянето на 30% от средствата за 
закупуване на апаратура. 
 Трябва да се модернизира ЦНИЛ, защото тя е огледало на научните ни 
изследвания. 

Проф. дхн Ованес Мекенян е изразил съгласие да дари крупна сума (от 
приходите на Лабораторията) за закупуване на апаратура за Университета. 

Проф. дтн П. Петков сподели, че в Университета работи уникална 
лаборатория към катедра “Органични химични технологии” и преподавателите 
сами си купуват уредите за нея.  
 
доц. д-р Ст. Петров: Има няколко въпроса, които трябва да намерят решение – 
въпросът за кадрите; за икономиите на средства; осигуряване на средства за 
отделните звена за развитие на НИР. 
 Доц. д-р Ст. Петров попита защо оценката на Акредитационната комисия е 
Добър 4 при толкова добри предварителни оценки. 
 
доц. д-р Б. Богданов: През последните 15 години 20-30% от приходите влизаха 
във ФРЗ. Само за 1 година от собствени приходи заплатите се повишиха с 24% (за 
асистенти),, 33% за доценти и с 34% за професори. 
 Доц. Богданов сподели, че академичният състав трябва да участва в 
конкурси, да ги спечели и да бъдат усвоени отпуснатите средства. 
 По въпроса за акредитацията той подчерта, че 53 000 лв. са необходими, за 
да се стабилизира Университета и да кандидатства отново. 
 
доц. д-р Ст. Котов: Какви са перспективите за обучаване на чуждестранни сту-
денти в нашия Университет. 
 
доц. д-р М. Миткова: В момента в Университета се обучават четирима студенти 
от Турция. 
 Сключен е договор с турска фирма за набиране на студенти. Те ще изучават 
български и английски език като специалните дисциплини ще се четат на 
английски език. 
 Турските студенти ще следват “Туризъм” и “Индустриален мениджмънт”. 
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 Специалностите “Органични химични технологии”, “Технология на водата” 
предизвикват интереса на кандидат-студентите от Украйна, Русия и Арабския 
свят, но все още не е подписан договор за обучаването им. 
 
проф. дтн П. Петков: Обучаването на чужденци от страните от ЕС може да не 
бъде източник на приходи. 
 Има договор за безвъзмездно обучаване на иракски студенти. 
 Дискусията по обсъждане на отчета се прекратява. 
     РЕШЕНИЕ: 

 Общото събрание на университета приема едногодишния отчет на 
ръководството с направените допълнения и разяснения за неговата 
дейност. 

Решението бе прието с пълно мнозинство от присъстващите. 
 
 ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД думата бе предоставена на доц. д-р Ж. Михайлова. 
Тя припомни, че предстои избор на хабилитирано лице за Контролния съвет и на 
двама души за Академичния съвет. 
 Доц. д-р С. Ангелова предложи за член на Контролния съвет доц. д-р 
Иванка Йонова. 
 

 Във връзка с попълване на листата на АС проф. дхн Д. Дамянов, доц. д-р В. 
Шивачева, ст. н. с. ІІ ст. К. Гюрова, доц.д-р  Д. Алексиев, доц. д-р  Ат. Дакашев, 
доц. д-р Ил. Христов, доц. д-р Кр. Ташкова, доц. д-р П. Тороманова, проф. Зл. 
Димитрова, доц. д-р З. Анева, доц. д-р Ст. Стамов, доц. д-р Ел. Георгиева, доц. д-р 
Ив. Йонова, доц. д-р Д. Радев, доц. д-р Г. Панайотова, доц. д-р Ем. Събева, доц.  д-
р Й. Николова, доц. д-р Н. Димова си направиха отвод. 
  

 Резултати от гласуването за КС: 
 Гласували:   87 души 
 Брой бюлетини:  86  
 “За” доц. Иванка Йонова са гласували 72 души, “против” – 14. 
  Доц. Ив. Йонова е избрана за член на Контролния съвет. 

      Нито един от преподавателите, включени в листата  за АС, не получи 
необходимото мнозинство. 

 

 
                                                                         Протоколчик на ОС: 

/гл. ас. М. Тишева/ 
 
                                                                         Секретар на ОС: 
                                                                                                                 /доц. К. Гюрова/ 
 
                                                                         Председател на ОС: 

/доц. Ст. Петров/  


