
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.10.2013 г 

(Протокол № 30)  
 

1. Приема отчета за изминалата кандидатстудентска кампания за учебната 
2013/2014 г. и дава много висока оценка на проведената кампания. 

2. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 3.9. „Туризъм”,  научни специалности  „Организация и управление на хотела 
и ресторанта” и „Организация и управление на туристическото обслужване” за ОКС 
„професионален бакалавър”. 

3. Приема Отчет на дейността на Комисията по Етика към Университет "Проф. д-р  
Асен Златаров", гр. Бургас 

4. Приема Правила за подготовка и публикуване на учебници, записки от лекции и 
учебни помагала на  платформата  за електронно-дистанционно обучение Blackboard Learn 
по проект "Развитие на електронни форми на дистационно обучение в системата на 
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (проект № BG 051PO001-4.3.04 – 0015) 

5. Приема Актуализация на § 9 „Възнаграждения за участие в комисии по избор и в 
научни журита”  в раздел „Допълнителни разпоредби” от  Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни  степени  и заемане на академични длъжности в  Университет 
"Проф. д-р Асен  Златаров", гр. Бургас 

6. Приема Актуализация и преименуване на Правилника за настаняване, вътрешен 
ред и ползване на студентските общежития в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 
Бургас. 

7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за   заемане 
на академичната длъжност „асистент” по професионално направление 5.5. „Транспорт, 
корабоплаване и авиация”, научна специалност „Транспорт”, шифър 02.14.00.,  със срок на 
подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на интернет – страницата 
на Университета. 

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за   заемане 
на академичната длъжност „доцент” в научна област 3. Социални, стопански и правни 
науки,  по професионално направление 3.9. „Туризъм”, научна специалност „Икономика и 
управление /туризъм/”, шифър 05.02.18.,  със срок на подаване на документите 2 месеца 
след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет – страницата на 
Университета. 

9. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за   заемане 
на академичната длъжност „доцент” в научна област 4. Природни науки, математика и 
информатика, по професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна 
специалност „Аналитична химия”, шифър 01.05.04.,  със срок на подаване на документите 
2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет – страницата на 
Университета. 

10. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за   
заемане на академичната длъжност „професор” в научна област 4. Природни науки, 
математика и информатика, по професионално направление 4.1. „Физически науки”, 
научна специалност „физика на вълновите процеси”, шифър 01.03.22.,  със срок на 
подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 
интернет – страницата на Университета 
 



11. Избира д-р Милен Велчев Велев на академична длъжност „асистент” по 
професионално направление 3.8 „Икономика”, научна специалност „Политическа 
икономия (микро/макроикономика)”,  шифър 05.02.01. за нуждите на Колеж по туризъм.  

12. Избира  Милена Благоева Иванова  на академична длъжност „асистент” по 
направление 2.1. „Филология”, научна специалност „Германски езици/английски език”, 
шифър 05.04.20.,  за нуждите на ДЕО 

13. Избира д-р Иван Христов Иванов  на академична длъжност „гл. асистент” по 
професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, научна специалност 
„Машиностроене и машинознание”,  шифър 02.01.00. за нуждите на Технически Колеж. 

14. Не избира д-р Евгений Господинов Гочев на длъжността „преподавател” по 
„Физическо възпитание и спорт”,  научна специалност „Теория и методика на физическото 
възпитание и спортната тренировка  (вкл. методика на лечебната физкултура)”,  шифър 
05.07.05. Същият трябва да се яви на редовен конкурс, заедно с останалите шест (6) 
кандидати. 

15. Преобявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по професионално 
направление 2.1. „Филология”, научна специалност „Германски езици/английски език”, 
шифър 05.04.20.,  със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на 
конкурса на интернет – страницата на Университета 

16. Променя т.6.2. от Наредбата за определяне на учебната заетост на  академичния 
състав на:  «Заплащането на един учебен час упражнения за всички звена в Университета, 
за натоварване в ОКС „Магистър ” (държавна поръчка и платено обучение) е следното: 
за професор - 12 лв; за доцент - 10 лв; за гл. ас. д-р - 6 лв;  за гл. ас. и ас. - 3 лв». 

17. Удостоява със званието „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров”, гр. Бургас г-н Ибрахим Чечен, основател на фондация Ибрахим 
Чечен и Председател на Съвета на директорите на „Ибрахим Чечен холдинг”, за 
изключителната му подкрепа на науката и образованието в световен мащаб и приноса му 
за разширяване на сътрудничеството между държавите. 

18. Утвърждава законосъобразността на избора на  гл. ас. д-р Георги  Николов  
Вдовичин  за зам.- директор по практическо обучение на Колеж  по Туризъм 

19. Приема промяна в решение на АС (Протокол №23/21.03.2013), касаещо  датата 
за предоставяне на ваучери за храна за второто тримесечие на настоящата година, както 
следва:  
           ,,Средствата за поевтиняване на храната от фонд СБКО за 2013г. да се предоставят 
под формата на ваучери за храна през месеците април, (юли- се заличава), октомври и 
декември 2013г. на  всяко лице от персонала в размер до 60 (шестдесет) лв. (за второ и 
трето тримесечие-се допълва)  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.- се заличава), 01.10.2013 г. 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 ползват  с правата по т.1. 
4. Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 
тримесечието/ (второ и трето тримесечие-се допълва), 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- се 
заличава), октомври и декември 2013г.” 

20. Приема финасовия отчет за  кандидатстудентската кампания за учебната 2013 / 
2014 г. Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално 
разпределение на възнагражденията между участниците в кампанията, съобразно тяхното 
участие и принос. 

 
 


