
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 27.02.2014 г. 

(Протокол № 36)  
 

 
1. Приема актуализация на учебен план за специалност „Химично инженерство”, 

ОКС „бакалавър”, задочна форма на обучение, състояща се в преместване на 
дисциплината „АutoCad” от първи във втори семестър. 

2. Приема актуализация на учебен план за специалност „Технология на материалите 
и материалознание”, ОКС „бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. 
Хорариумът на дисциплината „Неорганична химия – втора част” става 30 ч. лекции и 
30 часа упражнения. 

3. Приема актуализация на учебен план за специалност „НХТ - Технология на 
неорганичните вещества”, ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, свързана с 
намаляване на хорариума по следните дисциплини: 

 Топлотехника – лекции 30 ч., упражнения 15 ч.; 
 Технология на минералните торове и соли – лекции 45 ч., упражнения 45 ч.; 
 Електрохимични технологии – лекции 30 ч. , упражнения 30 ч. 
 Процеси и апарати в химическата промишленост II част – лекции 30 ч., 

упражнения 15 ч. 
4. Приема план – сметка за магистърска програма ТММ и ТММ-1, редовна форма 

на обучение, с начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   
5. Приема план – сметка за магистърска програма “Технология на силикатите”, 

редовна форма на обучение, с начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   
6. Приема план – сметка за магистърска програма “ЕООС”, редовна форма на 

обучение, с начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   
7. Приема план – сметка за магистърска програма “ПНУП”, задочна форма, с 

начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   
8. Приема план – сметка за магистърска програма “Алтернативни педадогически 

технологии в детската градина и началното училище”, задочна форма, с начало на 
обучение  - учебната 2013/2014 г.   

9. Приема план – сметка за магистърска програма “Език, литература, образование”, 
редовна  форма, с начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   

10. Приема предложение за план-прием за учебната 2014/2015 год. 
11. Приема предложение за такси за обучение на студенти и докторанти за учебната 

2014/2015 год. 
12. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 3.7. „Администрация и управление”, специалност „Стопанско управление” за 
ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. 

13. Приема Самооценяващ доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в 
решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 22.10.2010 г. 
към програмна акредитация на обучението по ОКС „доктор” по научна специалност 
„Технология на природните и синтетичните горива”,  шифър: 02.10.23. 

 
 



14. Приема доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, относно 
акредитация на обучението по ОКС  „доктор” за професионално направление 5.10. 
„Химични технологии”, научна специалност  „Технология за пречистване на водите”,  
шифър: 02.22.02. 

15. Приема доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, относно 
акредитация на обучението по ОКС  „доктор” за професионално направление 5.3. 
„Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност  „Компютърни системи, 
комплекси и мрежи”, шифър: 02.21.04. 

16. Приема доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, относно 
акредитация на обучението по ОКС  „доктор” за професионално направление 5.11.  
„Биотехнологии”, научна специалност  „Технология на биологично активните вещества 
(вкл. ензими, хормони, белтъчини)”,  шифър: 02.11.11. 

17. Приема доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, относно 
акредитация на обучението по ОКС  „доктор” за професионално направление 5.10. 
„Химични технологии”, научна специалност „Химия на високомолекулярните 
съединения”, шифър: 01.05.06. 

  18. Приема доклад за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело към НАОА, относно 
акредитация на обучението по ОКС  „доктор” за професионално направление 5.10. 
„Химични технологии”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите 
вещества и труднотопимите неметални материали”, шифър: 02.10.12. 

    19. Избира Спаска Георгиева Андонова на длъжността „преподавател” по 
научна специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка” шифър  05.07.05, за нуждите на секция “Физическа култура и спорт” в 
Медицински колеж. 

    20. Приема решението на Съвета на Технически колеж за атестиране на 
академичния състав на  ТК  и дава положителна комплексна оценка  на гл. ас. маг. инж. 
Васил Павлов Василев 

    21. Приема решението на Съвета на Технически колеж за атестиране на 
академичния състав на  ТК и дава положителна комплексна оценка  на гл. ас. маг. инж. 
Емил Сотиров Богословов 

   22. Приема решението на Съвета на Технически колеж за атестиране на академичния 
състав на  ТК и дава положителна комплексна оценка  на  гл. ас. маг. инж. Вера 
Ивановна Мечкова 

   23. Приема план- сметка за обучение на чужденци 
   24. Преобявява три неусвоени бройки за обучение на докторанти, както следва: 
- „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални 

материали”, шифър: 02.10.12 – 2 бройки, редовна форма на обучение 
- „Организация и управление на производството /индустрия/”, шифър: 05.02.21. – 1 

бройка, редовна форма на обучение 
 
 
 



25. АС не възразява срещу построяването на пътно-комуникационна връзка  на 
територията на Университета за сметка на известна компенсация, при спазване на 
формалните юридически изисквания и допълнително договаряне с Ръководството на 
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

26. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас продава кабелната мрежа на 
територията си на ЕВН ЕС. 

27. Одобрява да се проведе Юбилейна студентска научна конференция на 
територията на Университета на 25, 26 и 27 април  2014 год. 

28. Одобрява решението на Студентски съвет при напускане на общежитията да не 
се връщат вече внесени от студентите суми за платен наем. 

29. В срок от един месец всички основни стуктурни звена да представят 
необходимата информация за изготвяне на бюджетите им, съгласно приетата Методика. 
        30. По случай ПРАЗНИКА НА ЖЕНИТЕ- 8-ми март, част от предвидените във фонд             

„СБКО” средства да се изразходват за поевтиняване на храната на жените чрез използване на 
ваучери на стойност 40 (четиридесет) лв. през м. март при спазване на следните условия: 

       1. Ваучери да се предоставят само на жените, които са назначени на трудов договор,  
към 20.02.2014г. и не са в неплатен отпуск; 
       2. Жените, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1.; 
       3. Жените 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. На многодетните майки да се дадат ваучери на стойност от 60 (шестдесет) лв.” 
31. Обръща внимание на наемателя на паркинга да го приведе в нормален вид и да го 
използва по предназначение. 

 
 

 
 

 


