
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.05.2013 г 

(Протокол № 25)  
 
 

1. Приема план-прием за обучение на студенти и докторанти през уч. 2013/2014 г. 
2. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Управление и развитие на 

човешките ресурси” – тесен  профил, специалност „Стопанско управление”, задочна форма 
на обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса 450 лв. 

3. Утвърждава  план-сметка по магистърска програма „Управление и развитие на 
човешките ресурси” - широк профил, специалност „Стопанско управление”, задочна 
форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

4. Приема еднократна промяна в учебния план на специалност „Рехабилитатор”, 
ОКС „Професионален бакалавър”, за учебната 2012/2013 г., състоящата се в: дисциплината 
„Медицина на бедствените ситуации” се премества от втори в трети семестър. 

5. Приема промяна в учебния план на специалност „Химично инженерство”, ОКС 
„Бакалавър” – задочно обучение, състоящата се в: дисциплината „Реакционна техника, в 
т.ч. курсов проект” с хорариум 30 ч. лекции и 30 ч упражнения да премине от осми  в 
девети семестър, а дисциплината „Химико-технологични системи” с хорариум 15 ч. 
лекции и 15 ч. упражнения да премине от девети в осми семестър. 

6. Във връзка с предстоящата акредитация на професионалното направление, 
приема актуализация на учебния план на специалност „Машиностроене и уредостроене”,  
ОКС „Професионален бакалавър”. 

7. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 5.1. „Машинно инженерство”, научна специалност „Машиностроене и 
уредостроене” за ОКС „професионален бакалавър”. 

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за две места 
за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално направление 2.1. 
„Филология”,  шифър 05.04.20, научна специалност „Германски езици (английски език)”,  
със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса на сайта на 
Университета. 

9. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 2.1. „Филология”,  
шифър 05.04.18, научна специалност „Славянски  езици (руски  език)”, със срок на 
подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса на сайта на 
Университета. 

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”, гр. Бургас на доц. д-р Димитър Парашкевов с една година, 
считано до 21.07.2014 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 
се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

11. 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”, гр. Бургас на доц. д-р Марио Федя Симеонов с една година, 
считано до 05.07.2014 г.  При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 
се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 



12. Поради  дългосрочно отсъствие по болест  на преподавател от ДЕО, АС  
разреши еднократно заплащане на допълнителни часове, превишаващи утвърдените  300 
часа на следните преподаватели от ДЕО: гл. ас Евелинка Григорова, ас. Станимира 
Тонева  и ас. Георги Гешев. 

   13. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на 
проведените избори за: 

-     членове на  Академичния съвет от Общото събрание на Университета; 
- Директор на Медицински колеж (проф. дмн. Борислав Владимиров) и за членове 

на Съвета на Медицинския колеж; 
- Председател на Студентския съвет (Ивайло Балтиев) и зам. председатели  (Нурай 

Рахим и Ерол Ахмедов). 
14. Приема промени в т. 15 - чл 43. (2), т. 18 - чл. 48 (1) и т. 19 - чл. 50 (1)  в 

“Правилник за учебната дейност” в Университет "Проф. д-р Асен Златаров". 
15. Преразпределя  субсидията за НИХТД, като пренасочва сумата от 600 лв. от 

годишната субсидия на Факултет по технически науки към Факултет по обществени 
науки. 

16. Към  параграф 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определяне на 
учебната заетост на академичния състав   в  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"  за 
учебната 2012/2013 г, да се дoбави и програми за международен обмен на студенти. 
След направеното допълнение &10 гласи следното: Заплащането на аудиторните часове, 
изнесени пред чуждeстранни студенти на чужд език по Пограма Еразъм и програми за 
международен обмен на студенти е с коефициент 2, съгласно т.5.  

17. Приема намаление с 50 % на размера на таксите за обучение на студентите 
задочно обучение от четвърти до пети курс от утвърдените за Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров”  такси в ПМС 113/10.05.2013г. 

18. Променя т. 4 от чл. 11 (3) от Методиката за изчисляване на  такси за обучение и 
допълнителни административни услуги, предлагани от Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”, както следва: 4. За издаване на дубликат на Европейско дипломно 
приложение. 

19. Разгледа решението на Комисията за атестиране на академичния състав на  
Техническия колеж и дава положителна оценка на гл. ас. инж. Лилия Анестиева Станева. 

20. Разгледа решението на Комисията за атестиране на академичния състав на  
Техническия колеж и дава положителна оценка на гл. ас. инж. Станчо Костов Едрев. 

21. Предлага кандидатурата на проф. Януш Каспърчек за избор за чуждестранен 
член – кoреспондент на БАН. 

 
 
 
 
 
 
 


