
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.03. 2013 г 

(Протокол № 23) 
 

1. Приема учебен план и квалификационна характеристика за специалност 
„Органични химични технологии – Технология на полимерите” за  ОКС „бакалавър”, 
професионално направление 5.10. „Химични технологии”, област на висше образование 5. 
„Технически науки”, редовно и задочно обучение.  

2. Приема учебен план и квалификационна характеристика за специалност 
„Компютърни системи и технологии -  мрежови технологии, мултимедия и дизайн” за  
ОКС „бакалавър”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна 
техника”, област на висше образование 5. „Технически науки”, редовно и задочно 
обучение.  

3. Приема учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма  
 „Информатика и информационни технологии в химията и  химичното образование” за  
ОКС „магистър”, професионално направление 4.2. „Химически науки”, с професионална 
квалификация Химик – информатик и учител по химия с информатика, редовна и задочна 
форма на обучение, тесен и широк профил. 

4. Приема учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма  
„Управление на анимацията в туризма” за  ОКС „магистър”,  професионално направление 
3.9. „Туризъм”, редовна и задочна форма на обучение, тесен и широк профил. 

 5. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Здравен мениджмънт”, 
специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 
семестъра, семестриална такса 600 лв. 

 6. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Управление на европейски 
проекти”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 4 семестъра, семестриална такса 600 лв. 

7. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Управление на водния 
транспорт”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 4 семестъра, семестриална такса 600 лв. 

8. Приема поправка в Графика за учебния процес през учебната 2012/2013 г, като  
поправителната сесия за Държавните изпити на  всички специалности на ФТН се насрочва 
за периода 09.10.2013 – 11.10. 2013 г. 

9. Приема актуализация на Правилник да атестиране на преподавателските, научно-  
преподавателските и  научните кадри  в  Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 
Бургас. 

10. Одобрява създаването на „Център за магистърско обучение” в структурата на 
Университет  “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

      11. Приема предложение съотношението на академичните длъжности професор: 
доцент: гл. асистент: асистент за 2013 г. да бъде съответно 1:4:4:2 (едно : четири : 
четири : две). 
          12. Одобри квоти за основните звена  за обявяване на конкурси за академични 
длъжности в Университет  “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас за календарната 2013 г. 
         13. Приема Доклад-самооценка и документацията за оценяване на Проект за 
откриване на професионално направление  7.4. Обществено здраве и специалност от 
нерегулираната професия „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на ОКС 



„бакалавър”, редовна форма на обучение в структурата на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” Бургас и ги предлага на НАОА за откриване на акредитационна процедура. 

    14. На основание чл. 29 от ЗРАСРБ и член 71 от Правилник за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, избира доц. д-р Мими Георгиева Стойчева на 
академичната длъжност „професор” по професионално направление 7.4. „Обществено 
здраве”, научна специалност 03.01.53 ”Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията” в Медицински колеж. 

15. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас на проф. д-р Богдан Илиев Богданов с една година, 
считано до 07.03.2014. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

     16. Приема предложение за признаване на академични длъжности, получени от друг 
ВУЗ, при условие, че отговарят на изискванията приети в Университет  “Проф. д-р Асен 
Златаров”, гр. Бургас. 

   17. Определя продажна цена на Кандидатстудентски справочник за учебната 
2013/2014 г. в размер на 10.00 (десет) лв., в т.ч 15% търговска отстъпка. 

   18. Приема промени в “Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи” в 
Университет  “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

   19. Увеличава  лимита за учебни разходи на Колеж по туризъм за 2013 г. с  5200 лв., 
които представляват 20 % от събраните суми от дарения  от прехвърлени студенти през 
предходната година. 

  20. Увеличава лимита за учебни разходи на основните звена, обучаващи   
чуждестранни студенти за  2013 г. с 10% от събраните такси за обучение от чуждестранни 
студенти през 2012 г., както следва: за ФТН – 1375 лв, за  ФОН – 1672 лв., за МК – 1388 
лв.  

  21. Увеличава средствата за учебни разходи за 2013 г. на катедрите в основните звена, 
обучаващи докторанти с по 1200 лв и 600 лв, съответно за  докторанти редовно и задочно 
обучение, обучаващи се по професионални направления с коефициент 2.3 (ПМС 162/2001 
г.) и с по 600 лв и 300 лв за обучаващи се по професионални направления с коефициент 
1. Средствата се предоставят само при условие, че докторантите са заплатили таксата за 
обучение. 

             22. Средствата за поевтиняване на храната от фонд СБКО за 2013 г. да се предоставят  
      под  формата на ваучери за храна през месеците април, юли, октомври и декември 2013 г. 
      на всяко  лице от персонала в размер до 60 (шестдесет) лв.  диференцирано при спазване 
      на следните условия: 

1. Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов договор,  
    съответно към 01.04.2013г., 01.07.2013г., 01.10.2013г. и 31.12.2013 г. и не са в неплатен  
    отпуск; 

2. Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1. 
3. Лицата в отпуск при временна неработоспособност, в отпуск поради бременност,       

     раждане  и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна възраст (чл.162, 163  и  
    164 от КТ)  се ползуват  с правата по т.1. 

4. Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 
     тримесечието, предхождащо датите по т.1, има „отработени” по-малко от  половината  
     работни дни за месеца. За „отработено” време да се зачита и времето,  през което  



  лицето е било в платен годишен отпуск. 
5. Получените ваучери за храна да се начислят съответно за месеците април, юли,  

    октомври и декември 2013 г. 
23. Одобрява участието на  Университет “Проф. д-р Асен Златаров” като бенефициент 

с проект с работно заглавие “Подобряване на връзките в социалното развитие и 
социалното сближаване между Университет “Проф. д-р Асен Златаров, Бургас и 
Тракийски университет, Одрин”  (Improvement of Connections in Social Development and 
Social  Cohesion between University prof. Assen Zlatarov, Burgas and Trakya University, 
Edrine)  и като партньор на проект с работно заглавие “Трансгранично сътрудничество 
за обучение по агрохимия и контрол на пестициди” (Transboundary Cooperation for 
Agrochemistry and Pest Control Education). 
 
 


