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ДО ПРОФ Д-Р ИНЖ ИВАН МАРКОВ 

РЕКТОР НА УАСГ 

ДО АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УАСГ 

 

 

 

 Уважаеми г-н Ректор, 

 Уважаеми членове на Академичен съвет, 

 

 Във връзка със създаването на новата лаборатория към катедра „Пътища“ 

и създалата се сага около окончателното решение на академичния съвет искам да 

Ви припомня хронологията на събитията (1), както и да Ви запозная със 

дейностите на катедра „Пътища“ (2), състоянието на съществуващата 

лаборатория (3) и какво обославя нуждата от нова лаборатория. 

 

1. С писмо с регистрационен индекс 3384/05.12.2016г в деловодството на 

УАСГ е приет Доклад от ръководител катедра „Пътища“ с предложение 

за създаване на лабораторията и искане за предоставяне на помещения. 

След това с решение на академичния съвет от 11.01.2017г описано в 

протокол 14, с пълно единодушие, е взето решение „помещението на 

бившата печатница на УАСГ в старта сграда да бъде дадено на катедра 

„Пътища“ за изграждане на лаборатория“. На последващия академичен 

съвет на 08.02.2017г, отново без възражение е взето решение: „приема се 

предложението за създаване на гражданско дружество..“, като 

гражданското дружество е прието от членовете на академичния съвет, 

като форма за създаване на лабораторията и съответно за 

финансирането ѝ. След това вече близо пет месеца окончателното 

решение се протака и блокира от членовете на академичния съвет без 

реални доводи, в катедра „Пътища“ не е постъпвала информация 

относно причините за забавянето му, нито искания за допълнителна 

информация или действия от страна на членовете на катедрата. Нещо 

повече, на заседанаията си академичния съвет, използва различни 

несвързани и нелогични доводи, които неоснователно забавят 

създаването на лабораторията, същите са в противоречие с вече взети 

решения на академичния съвет. Обръщам Ви внимание, че след като 

беше взето решение за създаване на въпросната лабораратория по 

инициатива на катедра „Пътища“, УАСГ участва в два Меморандума с 

представители на бизнеса и неправителствените организации. Идеите 

заложени в тези Меморандуми стъпват на сигурността, към този  



 

 

 

 

 

момент, на членовете на катедра „Пътища“, че ще бъде създадена 

съвременна лаборатория по европейски образец, като без нея целите на 

Меморандумите не могат да бъдат изпълнени. 

 

2. Към момента в катедра „Пътища“ се обучават 20 докторанта в редовна, 

задочна и самостоятелна форма. Всяка година в катедрата успешно 

защитават докторските си трудове редица специалисти. Въпреки това, 

материалната база, с която разполага Университета и съответно 

катедрата за в незавидно състояние, уредите са стари, ненадежни и 

неработещи, условия за работа не подхождат на уважаващ себе си 

европейски университет. От докторантите на катедра „Пътища“ не е 

направено нито едно реално изпитване в база на УАСГ. На докторантите 

се налага със собствени средства да финансират изпитванията си във 

външни лаборатории най – често извън България или да внасят 

скъпоструващо оборудване за извършване на полевите си изпитвания 

на територията на Република България. Примерите за това за много – 

инж Ванина Попова през 2014 година, осигури за своя сметка 

скъпоструващо оборудване за измерване на сцепление по асфалтовите 

настилки, разходи само за това оборудване надхвърлят 10 000евро. 

Докторанта инж Георги Чанков, вече повече от две години живее в 

Австрия, за да може да извършва лабораторните си изпитвания. 

Резултатите, до които е стигнал той са от изключително значение и ще 

доведат до промяна на европейски нормативни документи и 

дългогодишни стандарти – поради факта, че той не може да извършва 

изпитванията си на територията на България, неговите резултати ще 

бъдат признати като постижение на ТУ Виена, където той извършва 

изпитванията си! Без желаната от катедра „Пътища“ лаборатория 

постиженията на българските учени ще бъдат преписвани на други 

институции с реално работещи лаборатории. Други примери за 

необходимостта от лаборатория са членовете на катедрата и съответно 

докторанти - инж Маргарита Иванова и ас. Инж Марин Дончев – първия 

през 2016г, прекара повече от осем месеца в лабораторията по пътища 

към техническия университет в Гранада, където извършваше своите 

изследвания, като резултат от престоя и в Испания, тя все решение да 

напусне Университета по архитектура, строителство и геодезия и да 

продължи развитието си, включително и докторантския си труд в 

университета в Градана. Инж Марин Дончев, вече втори семестър е във 

Виена, където изпършва изпитванията към неговия докторски труд. Все 

още не е ясно дали той ще се върне за началото на следващия семестър. 

Инж Дончев е преподавател в катедра „Пътища“ със значителен опит, 

най – голям от нехабилитираните преподаватели и неговото отсъствие 

оказва значителен негативен ефект върху качеството на образованието, 

което катедра „Пътища“ предоставя. Докторанта Деница Осиченко, по 

подобие на инж Иванова, се наложи да замине за чужбина, за работа по 

дисертацията си и остана да живее и работи там. Подобни примери са  
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много – докторантите на кетедрата освен чуждестрани лаборатории 

използват ЦИПТНЕНС и други частни лаборатории за нуждите на 

трудовете си. Липсата на лаборария спира освен развитие на 

докторантите ни и развитието на академичния състав на катедрата. 

Ясен е и ефекта върху качеството на образованието, което предлага 

катедрата. 

 

3. Състоянието на лабораторията, която се използва в момента е 

критично, основните уреди за закупени през миналия век, има дори и 

такива, които са по стари от 50години, голяма част е закупена през 70те 

и 80те години, за помощни средства и тари се използват подръчни 

средства – като буркани, купи, тави, тенджери и други. Състоянието на 

помещението е изключително лошо, то не е ремонтирано повече от 20 

години, няма елементарни условия нито за научна дейност, нито за 

образователна, лабораторията по никакъв начин не отговаря на 

европейския облик и амбиции на университета. В приложение №1 на 

настоящето писмо Ви изпращам опис на уредите налични в 

лабораторията, от който сами може да се уверите за състоянието на 

апаратуратурата, като Ви обръщам внимание, че общата стойност е 

определена на 715.63лева. В приложение №2 Ви изпращам снимков 

материал, който показва състоянието на уредите. 

 

 

В правилника за трудовата дейност на УАСГ, Глава първа, чл. 2. е записано: 

Организацията на трудовия процес се основава на принципите за: 

– законност, ред, лоялност и йерархична подчиненост; 

– спазване на трудовата и финансовата дисциплина; 

– осигуряване на условия за изпълнение на трудовите задължения и 

повишаване квалификацията на работещите, съобразена с потребностите 

на университета; 

– социален диалог. 

 

 Член четвърти от същата глава гласи: „Разпоредбите на правилника са 

задължителни за изпълнение както от работещите в университета, така и от 

работодателя“ 

 

 В раздел 2. Основни права и задължения на работодателя е записано: 

Чл. 15. Да осигурява необходимите материално-технически условия за 

изпълнение на възложената работа. 

Чл. 18. Да създава условия за поддържане и повишаване на професионалната 

квалификация на работещите в съответствие с характера на изпълняваната 

работа. 

 



 

 

 

 

 

  

 

С действията си академичния съвет безцеремонно погазва принципите на 

трудовия процес, както и блокира задължителните, според Правилника, 

задължения на работодателя. 

 

 Във връзка с горе изложеното, категорично заявявам, че за да се 

изпълняват високите цели на катедра „Пътища“ ни е необходима съвременна,  

европейска, акредитирана лаборатория. Поради това очакваме академичния 

съвет и Ректора, да се погрижат до началото на следващата учебна 2017/2018 

година необходимата лаборатория да бъде предоставена на катедра „Пътища“. 

 

 

 Приложения: 

1. Опис на наличните уреди 

2. Снимков материал от лабораторията 

 

 

 

 

 

 

28.06.2017г      С уважение: 

гр. София      Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, 

Ръководител на катедра „Пътища“ 







 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


