
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 27.09.2012 г.  

(Протокол № 14) 
 
1. Приема еднократна актуализация на учебните планове за специалностите – 

“Индустриален меиджмънт”, “Стопанско управление” и „Маркетинг”, ОКС “бакалавър” за 
учебната  2012/2013 година. 

2. Утвърждава учебно-практическите бази на Медицински колеж за специалностите 
„Помощник фармацевт” и “Рехабилитатор” на ОКС „професионален бакалавър” – по прило-
жените списъци.  

3. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направле-
ние „Здравни грижи” за специалност „Медицинска сестра” от регулирана професия за ОКС 
„бакалавър”. 

4. Приема Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на Акредитационния 
съвет на НАОА, относно оценката на „Проект за откриване на специалност от регулираните 
професии „Медицинска сестра” на ОКС „бакалавър”. 

5. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направле-
ние 5.10  „Химични технологии”, за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, редовно обучение. 

6. Приема актуализация на Правилника за атестиране на академичния състав в 
Университета, както следва: чл. 1, ал. (2) от Правилник за атестиране на академичния състав 
в Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”-Бургас да добие следното съдържание: „За времето 
на мандата им, от атестиране се освобождават лицата, заемащи ръководни длъжности и 
членовете на атестационните комисии”. 

7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”–Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор” по професионално направление 7. „Здравеопазване и 
спорт”: 7.4. “Обществено здраве”, научна специалност „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията”, шифър 03.01.53, със срок на подаване на документите 2 
месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник. 

8. На основание на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Петко Танев с една година, считано от датата 
на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в 
рамките на удължението на трудовия договор. 

9. На основание на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Димитър Парашкевов с една година, считано 
от датата на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

10. На основание на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Станислава Павлова с една година, считано 
от датата на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

11. Приема предложение от Институт за Регионални Стратегии за участие на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас в морски туристически клъстер „Синият 
път”.  

12. Избира Диян Вълков Димов, изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” 
ЕАД, за член на Съвета на настоятелите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас”. 

13. Увеличава лимита за учебни разходи на Колеж по туризъм за 2012 г. с 20% от 
събраните суми от дарения от прехвърлени студенти за предходната година. 

14. Определя годишен размер на таксите за обучение за студенти – граждани на 
държави-членки на Европейския съюз, обучаващи се в езиков курс по български език срещу 
заплащане за учебната 2012/2013 г. в Университет ,,Проф. д-р Ас. Златаров”, както следва: 
професионално направление Педагогически науки, Администрация и управление, Икономика 
и Туризъм – такса за обучение 1000 лв. 

 
 


