
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л  № 9 

Днес, 22.06.2016 г. се състоя заседание на Общото събрание на Университет „Проф.д-р 
Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

Списъчен състав на събранието -126 човека 
Редуциран състав – 118 човека 
Присъстващи – 91 човека 
Кворум – 79 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 2015 – юни 2016г. – дискусия, 
предложения и изказвания. 

2. Отчет на Контролния съвет периода юни 2015 – юни 2016г.  

3 . Провеждане на избори за попълване на състава на Академичния състав 
на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас . Изборът се осъществява 
съгласно чл. 30 ал.3 на ПУДУ. 

4. Допълнителен избор на 27.06.2016г. 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 доц. д-р Магдалена 
Миткова – ректор на Университета за кратко експозе по отчета приет от 
Академичния съвет.  Светлана Желева – председател на комисия по избори да обясни 
процердурата по избора.  

Проф. д-р Стойко Петров: Предлагам до 2 минути за въпроси и изказвания и отделим  
40 минути за дискусия.  

След единодушно приемане на предложението бе дадена думата за дискусия. 



 Доц. д-р Магдалена Дюлгерова: Благодаря на доц. Миткова за представения отчет. 
Най- много ми хареса желанието за се продължат преговорите за работната заплата. 
Най-важна е дисциплината. Заплатите са защитени от министерското постановление и 
колективния трудов договор. Количествено се определят от обстановката в страната и 
каква е ситуацията в другите университети. Нашият Университет е с добри финансови 
параметри. В последните години последваха увеличения: за тази година се увеличиха с 
40 и 30 лв., а реално приходите намаляват с 60 лв. Очакваме за Коледа очакваме 
заплатите да се повишат адекватно. В страната има два университета със заплати над 
1800 лв.  / МУ – София и НАСА/. Ние се намираме в средните стойности. В нашия 
Университет е изключително интересна структурата, ние имаме 17 направления. Това е 
важно при финансирането  да се уеднакви структурата т.е. финансиране по 
направления и да се реализират нови изисквания за структурата. Нужна е модернизация 
на учебния процес. Задочното обучение не е достатъчно финансирано. Да се помисли за 
стимулират ръководните кадри. Много други идеи и препоръки са дадени. Най-важен е 
силен учебен процес , гъвкава структура и научен прогрес. Подкрепям идея за 
повишаване на заплатите от септември. Основна цел е финансово здрав Университет. 

Проф. дхн Л. Влаев: Уважаема госпожо Ректор, през миналата година бяха закупени 
уникални апарати. Каква  е реализираната перспектива и могат ли да допринесат за 
увеличаване на постъпленията в Университета? 

Доц. д-р Магдалена Миткова: Със 730 хил. лева бе намален  бюджета на 
Университета. По отношение на апаратурата: пуснати са през юни 2015г. Първата 
година са обслужени апаратите и обучени работещите на тях. Това са сложни апарати и 
изискват много консумативи. По проект 2 години не можем да ги ползваме за платени 
проби, а само за наши цели. За следващите години трябва да гледаме към науката. Да се 
създават лаборатории. Създали сме добра история за кандидатстване по нови проекти, 
да продължим да я развиваме и да включваме повече хора в писането на проекти, за 
младите хора в катедрите. 

Поради липса на повече въпроси 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 единодушно. 

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.  

 

По т.3. председателя на ОС проф. д-р Стойко Петров даде думата на доц. д-р 
Светлана Желева за обясни процедурата по гласуване за допълване на състава на 
Академичния съвет с 5 хабилитирани преподаватели. Отводи: доц. д-р Й. Ташева, доц. 
д-р Н. Димитрова, доц. д-р Д. Тодорова, доц. д-р Д. Русев, доц. д-р П. Рахнев, доц. д-р 



К. Попова, доц. дпн Ел. Капинова, доц. д-р Ин. Титаренко, доц. д-р П. Пипева, доц. д-р 
Б. Мечков, доц. д-р Л. Димитрова, доц. д-р Н. Николов и доц. д-р Н. Димова. 

След проведеното гласуване резултатите са следните: 

Списъчен състав на събранието – 126  

Гласували – 90  

Недействителни бюлетини – 0. 

Избрани членове на Академичния съвет – няма. 

 

Второ заседание на 27.06.2016г. 

 След проведеното гласуване резултатите са следните: 

  Списъчен състав на събранието – 126  

  Гласували – 82  

  Недействителни бюлетини – 0. 

Избрани членове на Академичния съвет: 

 1. Проф. д-р Събчо Димитров Димитров. 

 2. Доц. д-р Тодор Василев Паличев. 

 

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

 

 

 


