
 
 

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

 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

№   
 

 Днес, 20.05.2009 г., се проведе заседание на Общото събрание при 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 
 Общ брой членове на ОС:     128 
 Отсъстващи:              7 (в чужбина и в болнични) 
 Редуциран състав:        121 
          Кворум:                                                            82 
 Присъстващи:        94 
  

   
ДНЕВЕН РЕД : 
1. Едногодишен отчет на ръководството на Университета. 
2. Избори за попълване състава на Академичния съвет на Университета. 
3. Текущи. 
 
Доц. Стойко Петров, председател на Общото събрание, откри заседанието. 
 
За първи път в работата на Общото събрание взеха участие членовете на 

Настоятелството на Университета. 
 
По т. 1 от дневния ред думата бе предоставена на проф. дтн Петко 

Петков – ректор на Университета. 
В своето експозе проф. П. Петков подчерта, че отчетът обхваща периода от 

м. май 2008 г. до м. май 2009 г. 
Достойно място в годишния отчет е отредено на качеството на учебния 

процес, на научноизследователската, художественотворческата, научно- и учебно-
производствената дейност. 

Проф. Петков изтъкна, че финансовото осигуряване на всички звена и 
дейности допринася за нормалната работа в Университета. Съставянето, 
договарянето и контрола по изпълнението на бюджета, съгласно Закона за висше 
образование, са били водещи през отчетната финансова година. 

Проф. Петков отбеляза със задоволство успешните кандидатстудентски 
кампании (м. април и м. юли), благодарение на които приемът на студенти по 
държавна поръчка е изпълнен 88,3%. Започна редовно обучение на студенти по 
две нови специалности: 
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1. “Българска филология”; 
2. “Педагогика на обучението по български език и история”. 
За първи път се осъществява задочно обучение по специалността “Социална 

педагогика и по спец. “Технология на материалите и материалознанието”. 
В заключение ректорът отбеляза, че е утвърден авторитетът на 

Университета и на преподавателите в регионален и национален мащаб. 
Подчертано бе, че системата за представяне на възможностите за обучение 

и научно обслужване работи ефективно. 
Функционира система за нарастване доходите на работещите в 

Университета. 
 
ИЗ К АЗ В А Н ИЯ:  
 

Проф. О. Мекенян: Искам да подчертая някои неща в отчета. 
1. Ръководството направи много за финансовото стаби-

лизиране на Университета. Заслуга за това има 
ректорът. 

2. Учебен отдел допринесе за усвояване на бройките, 
отпуснати за нашия Университет. Кандидатсту-
дентската кампания беше проведена перфектно. 

3. Преференциалното финансиране на науката и 
научното развитие на Университета е много важно. 

4. Въпросът за разпределението на средствата е от 
съществено значение за развитието на науката. 
Където отиват парите, които получаваме? 
В момента се наблюдава равномерно разпределение 
на средствата. 
Апаратурното обезпечаване е много важно, защото 
няма технологична наука без нова апаратура. 

5. Необходимо е да се засили елементът на мотивация 
на хората да правят наука. 

6. Съществува сериозен проблем по отношение на 
кадровото обезпечаване. Предстои пенсиониране на 
колеги. Съществува опасност от оголване на много 
катедри. Натискът за работа в Университета не е 
толкова голям, като се има предвид “обществения 
престиж”. 

 
Гл. ас. Кр. Коларов: Изразявам задоволството си от достойното представяне на 

наши студенти на олимпиадата по математика. 
 
Проф. Л. Влаев: Мисля, че докладът е обективен. Интересува ме въпросът: 

“С какъв темп са се изменяли приходите от собствена 
дейности  и с какъв процент са се увеличили нашите 
заплати?” 
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Доц. Ив. Димитров: Изразявам благодарността си към ректора за съдействието 

му за разкриване на нови специалности, както и за 
кадровото развитие на Факултета по обществени науки. 

 
Проф. П. Петков: Заетите щатни бройки в момента са 628. 

   През 2008 г. заплатите са се увеличили с 22,32%. Ще се 
стремим да не намаляваме заплатите и да не уволняваме 
служители. 
   За съжаление от м. януари 2009 г. бюджетът на 
Университета ще бъде намален с 25%, което значително 
затруднява работата ни. 
   Трябва да отбележа, че ние не планираме правилно 
бройките, за които кандидатстваме. Стигнали сме 
максималния оптиум. 
   Много пари изтичат по хонорувани преподаватели. 
Хубаво е часовете да се вземат от преподаватели на 
основен трудов договор. 
   Необходимо е да се коригират часовете по съответните 
дисциплини. Ако направим часовете приблизително 2400-
2600 по учебен план, нормативът ще бъде 300 часа, а не 
360. Заплатите ще се запазят. Съществува и друг вариант 
за намаляване на норматива – чрез намаляване на 
аудиторната заетост и увеличаване на извънаудиторната.  
   Качеството при редовното и задочното обучение на 
студенти трябва да бъде еднакво. 
   Политиката на държавата е да се отпуснат повече 
бройки, но се изисква качество на обучението, т.е. по-
високи изисквания и “стесняване на фунията при 
излизане”. 
   Незаетите 18% водят до наказание за университета. Тази 
година по този повод сме санкционирани с 260 хил. лева. 
   Въпросът за отпуските е много сериозен. Има график за 
отпуските на преподавателите при деловодството и то ще 
пуска молбите за отпуск. 

 
Доц. М. Дюлгерова: Впечатлена съм от работата на Синдикалния съвет с 

ръководството. Подписан бе Колективният трудов 
договор. Той включва редица нови моменти: 
- материалното стимулиране на служителите и 

преподавателите; 
- увеличаване на класа за прослужено време; 
- увеличаване на докторските надбавки; 
- отпускане на 4 дни при сватба. 
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   За съжаление не успяхме да приемем актуализирани 
правила за работната заплата, в това число и ясни правила 
за материално стимулиране на служителите. 
   Наблюдава се увеличаване на броя на синдикалните 
членове. Съгласно КТД всички, които желаят да се 
присъединят към Синдиката, могат да направят това до 31 
май 2009 г. 

 
Доц. Б. Богданов: Искам да отбележа, че през отчетния период е нараснала 

публикационната дейност на колегите. През 2007 г. 29 
души са участвали със свои статии в чужбина, а през 2008 
г. – 49. 
   От 2006 г. досега заплатите на доцентите са се 
увеличили с 42%, а на професорите – с 44%. 

 
Проф. О. Мекенян: Нашата лаборатория е спонсор при закупуване на нов 

апарат за инфрачервена спектроскопия в ЦНИЛ. 
 
Доц. П. Пипева: Нашият Университет спечели два проекта, които не бяха 

отчетени. Първата оферта е свързана със “Системата по 
оперативна програма “Човешки ресурси” за подобряване 
на практическото обучение” (Димитровград). 
   Вторият проект е на доц. Хр. Недялкова. Партньори 
бяха колеги от Благоевград. 

 
Доц. Ст. Петров: Изтъкна, че е сключен договор с БАН. Акредитирани бяха 

някои специалности, 222 души получиха стипендии (90 
лева). 
   Това са достижения на ръководството на Университета. 

 
Проф. П. Петков: Усилено се работи по общата фасада на Университета.    

Предвижда се цялостна архитектурна снимка на 
Университета. 
   Пропускателният режим в Университета е 
необходимост и задължително условие. 
   Наблюдава се раздвижване на терористичната дейност. 
Никакви чужди коли не трябва да бъдат на територията на 
Университета. Студентите могат да оставят колите си на 
паркинг срещу такса от 10 лв. месечно. През 2009/2010 
година студентите ще се приемат в студентско общежитие 
при определени условия. Студентите могат да ползват 2 ч. 
безплатен паркинг. 
Отстраняването на студентите от общежитие ще става със 
съгласието на Студентския съвет. 
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Доц. Ст. Стоева: Какво е направено за повишаване знанията на студентите 
от химическите специалности. 

 
Проф. П. Петков: Налице е слаба взискателност от страна на преподава-

телите. Не трябва да се заверява семестърът на нере-
довните студенти. 
   Прави впечатление, че предварителната подготовка по 
математика на първокурсниците е много слаба. 
   Трябва да се въведат задължителни изисквания към 
студентите, свързани с учебния процес, т.е. да няма 
студенти, преминали в по-горен курс с невзети изпити. 

 
Доц. Ст. Петров: При химическите специалности 26,7% от студентите след 

І семестър са с 3 невзети изпита. 
 

Доц. Ст. Петров предложи работата по т. 1 от дневния ред да приключи със 
следното решение: 

 Членовете на ОС при Университета дават “много добра” оценка за 
работата на ръководството през отчетния период – май 2008 – май 2009 
година. 

 
Проф. П. Петков благодари на цялото ръководство за добре свършената 

работа. той подчерта, че колективното мнение е много важно. 
 
 
По т. 2 от дневния ред думата бе предоставена на доц. Ж. Михайлова. 
Съгласно изискванията най-напред трябва да се попълни състава на 

Изборната комисия, а след това – състава на Академичния съвет. 
Кандидатурата на Й. Иванов (студент) беше приета единодушно с (90 гласа) 

за член на Изборната комисия. 
Доц. Ж. Михайлова обясни, че съставът на АС трябва да се попълни с двама 

студенти и двама хабилитирани преподаватели. 
Самоотвод си направиха: доц. В. Шивачева, доц. Хр. Недялкова, доц. Н. 

Султанова, ст. н. с. К. Гюрова, доц. Р. Джендова, доц. Н. Димова, доц. Ем. Събева, 
доц. Йоана Александрова, доц. Кр. Ташкова, доц. Й. Николова, доц. Ст. Стоева, 
доц. Т. Панайотова, доц. Г. Петрова, доц. М. Парашкевова, доц. Т. Иванова, доц. 
Т. Панайотова, доц. Ст. Павлова, доц. Ив. Йонова, доц. Г. Йовчева, проф. Д. 
Дамянов. 

Студентите Яна Вангелова и Цв. Панчев си направиха отвод. 
Бяха направени две предложения за попълване квотата на студентите: Иван 

Иванов и Нина  Вълева. 
Пристъпи се към гласуване. 
За членове на АС са избрани студентите: 
1. Нина Вълева - 50  
2. Иван Иванов - 46 
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След това се пристъпи към гласуване за попълване на Академичния 
съвет. 

Резултати: /приложен Протокол от проведени избори/ 
 

 

                                                                         Протоколчик на ОС: 
/гл. ас. М. Тишева/ 

 

                                                                         Секретар на ОС: 
                                                                                                                 /доц. К. Гюрова/ 
 

                                                                         Председател на ОС: 
/доц. Ст. Петров/  


