
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 18.07.2013 г 

(Протокол № 27)  
 

 
 

1. Приема актуализация на учебните  планове за всички специалности от ОКС 
„бакалавър” – от ФТН, ФОН, ФПН и ОКС „професионален бакалавър по ……..”  за всички 
специалности от Технически колеж и Колеж по туризъм в изпълнение на заповед № 177/ 
05.06.2013 г. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „бакалавър”, специалност 
„Медицински рехабилитатор - ерготерапевт” 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност  
„Електротехника” -  широк профил, ОКС „магистър”, четири семестъра. 

4. Приема График на учебния процес за  учебната 2013/2014 г. 
5. Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав за 

учебната 2013/2014 година. 
6. Приема   актуализация  на „Системата за конкурсно – проектно финансиране на  

научната и  художествено – творческа дейност” в Университет  “Проф. д-р Асен 
Златаров”,  гр. Бургас. 

7. Приема Доклад за изпълнение на препоръките при получена програмна 
акредитация на професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и 
автоматика” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” във Факултета по технически науки 
към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по „Технически науки и военно дело” от 02.07.2010 г.  

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, обявява конкурс за  заемане на 
академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 5.1.  „Машинно 
инженерство”, научна специалност „Машиностроене и машинознание” – шифър 02.01.00, 
със срок на подаване на документите 2 месеца след публикуване на обявата в Държавен 
вестник. 

9. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, обявява конкурс за  редовен 
преподавател по Физическо възпитание и спорт (специалност по гимнастика – аеробика,  
каланетика) по шифър 05.07.05. Теория и методика на физическото възпитание и 
спортната тренировка  (вкл. методика на лечебната физкултура) със срок на подаване на 
документите 2 месеца след публикуване на обявата на интернет-страницата на 
Университета.  

10. Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„главен асистент” по шифър 03.01.58  „Физиотерапия, рехабилитация и курортология” 
(ДВ бр.42/10.05.2013), в състав: 
1. доц. д-р Марин Димитров Маринкев - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
2. проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
3. проф. дмн Иван Неделчев Ангелов – пенсионер 
4. доц. д-р Елена Милкова Илиева – МУ, гр. Пловдив 
5. доц. д-р Яна Иванова Петровска  – УМБАЛ „Света Ана”, гр. София 
Резервен член - доц. д-р Таня Василева Чолакова  - пeнсионер 

 
 



11. Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„главен асистент” по шифър 03.01.20  „Психиатрия” (ДВ бр.42/10.05.2013), в състав: 
1. проф. д-р Мими Георгиева Стойчева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
2. доц. д-р Соня Тотева Женкова – УСБАЛНП „Свети Наум”, гр. София 
3. доц. д-р Мария Георгиева Александрова  - Медицински колеж при МУ, гр. Плевен 
4. проф. дсн Веска Пенчева Кожухарова  - институт по социология към БАН, гр. София 
5. проф. дмн Стефка Тодорова Янчева - УСБАЛНП „Свети Наум”, гр. София 
Резервен член - доц. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов - МУ, гр. Пловдив 

12. Избира Илия Желев Славов, мф, на ½ щат  на академична длъжност асистент 
по професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност 03.02.02 
„Фармакогнозия и фитохимия”, считано от 01.09.2013.  

13. Отлага премането на Правилник за устройство и дейност  на   Център за 
магистърско   обучение. Във връзка с неговата подготовка и  обсъждане  да се създаде нова 
комисия, в която  да влязат всички ръководители на основни звена. 

14. Приема такса за задочно обучение в магистърска програма на украйнски 
студенти,  в размер на 1875 евро (за пълния курс на обучение). Обучението ще провежда 
съвместно със Сумския държавен университет, гр. Сума, Украйна и ще  е с 
продължителност 18 месеца - 3 семестъра.   
 
  

 
 


