
РЕШЕНИЯ 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 26.06.2014 г. 
(Протокол № 40)  

 
1. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 

управление”, магистърска програма „Управление на организациите в образованието,  
културата и изкуството”, широк профил, 4 семестъра,  редовна и задочна форма на обучение. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Финансов мениджмънт на предприятието”, тесен  
профил, 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение. 

3. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Финансов мениджмънт на предприятието”, – широк 
профил,4 семестъра, редовна и задочна  форма на обучение. 

4. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Администрация и управление в публичния сектор” , 
тесен профил, 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение. 

5. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Администрация и управление в публичния сектор”,   
широк профил, 4 семестъра, редовна и задочна  форма на обучение. 

6. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Бизнес администрация”,  тесен профил, 3 семестъра, 
редовна и задочна форма на обучение. 

7. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Бизнес администрация”,  широк профил,4 семестъра 
редовна и задочна форма на обучение. 

8. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Международен бизнес”, тесен профил, 3 семестъра, 
редовна и задочна форма на обучение. 

9. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Стопанско 
управление”, магистърска програма „Международен бизнес”, широк профил, 4 семестъра, 
редовна и задочна форма на обучение. 

10. Приема актуализация на учебен план за ОКС „бакалавър” за специалност „Транспортна 
техника и технологии”,  редовна форма на обучение. 

11. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, специалност 
„Транспортна техника и технологии”, широк профил, 5 семестъра, редовна форма на 
обучение 

12. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, специалност 
„Български език и история”, магистърска програма „Иновации в обучението по история в 
средното училище”,  широк профил, 4 семестъра, редовна и задочна форма на обучение. 

13. Приема Актуализация на Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет    
 при Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.   

14. Према График за провеждане на учебния процес за учебната 2014/2015 г. 
15. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за отстраняване на 
      констатирани слабости при акредитация на професионално направление 3.9. „Туризъм”,  
      научна специалност „Икономика и управление  (туризъм)” за  ОКС „Бакалавър”  и ОКС  
     „Магистър”. 



 
16. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за отстраняване  
      на констатирани слабости при акредитация на професионално направление 7.5.  „Здравни 

грижи”, специалност от регулираните професии „Медицинска сестра” за  ОКС  
     „Бакалавър”. 
17. Утвърждава план - програма от мерки за изпълнение на препоръките на Акредитационния  
      съвет на НАОА от  приключила процедура за програмна акредитация на специалност от  
      регулираните професии „Помощник фармацевт”. 
18. Приема Доклад за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА   

 при програмна акредитация на специалност „Рехабилитатор”. 
19. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за нуждите     на  

Медицински колеж за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално 
направление 4.3.”Биологически науки”,   научна специалност 02.11.11. „Технология на 
биологично активните  вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)”, със срок 2 месеца след 
обявяването на конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 

20. 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”, гр. Бургас на доц. д-р Димитър Петров Георгиев  с една година, считано до  
     11.08. 2015 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  
     рамките на удължението на трудовия договор. 
21. 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”, гр. Бургас на доц. д-р Марио Федя Симеонов  с една година, считано до 05.07.  
     2015 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в рамките    
     на удължението на трудовия договор. 
22.На основание чл. 29, ал.3 от  ЗРАСРБ и §8 ал. 1, т. 4  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, избира  доц. д-р Евгений  Николов Стоянов на  
     академичната длъжност доцент по професионално направление  3.8. „Икономика” и научна  
     специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” за  
     нуждите на Колеж по туризъм. 
23.Определя научна комисия  за провеждане на конкурс за академичната длъжност  „асистент”      
     по професионално направление 7.3. „Фармация”, научна специалност „Технология на 
     лекарствените форми и биофармация”, шифър 03.02.01.,  в състав: 

1. проф. дфн Стефан  Николов,   председател -  Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
2. доц. д-р Радослав Радев - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
3. доц. д-р Стефка Николова Иванова  - МУ, Варна 

24. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК и дава положителна комплексна оценка на проф. дин  
      Ангел Блажев Мирчев. 
25. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на доц. д-р  
      Марин Димитров Маринкев. 
26. Приема  решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на доц. д-р  
      Петя Пенчева Минева. 
27. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  



      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на гл. ас.  
      Златина Стоянова Борисова. 
28. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на  ас. Гергана  
      Ангелова Попова. 
29. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на ас. Светла  
      Михайлова Шопова. 
30. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на ас. Йордан  
      Тодоров Гавраилов. 
31. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп. Светла 
      Събева Георгиева. 
32. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на ас. Златина  
      Петрова Иванова. 
33. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на доц. д-р  
      Георги Ангелов Димитров. 
34. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп. Златка 
      Иванова Дичева. 
35. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп.  
      Мария Николова Бурева. 
36. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп. Нина  
      Петрова Иванова. 
37. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп. Петя  
      Василева Герджикова. 
38. Приема решението на Атестационната комисия към Медицински колеж  за атестиране  
      на академичния състав на  МК  и дава положителна комплексна оценка на преп. Диляна  
      Георгиева Георгиева. 
39. Приема актуализация на  „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки” в  
      Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.  
40. Определи годишен размер на таксите за обучение в Университет ,,Проф. д-р Асeн Златаров”, 
      гр. Бургас за придобиване на второ висше образование за същата или по-ниска  
      ОКС на  студенти   срещу заплащане за учебната 2014/2015 г.  
41. т. 1.Увеличава средствата за учебни разходи за докторанти  за 2014 г., както следва: 
        За редовни докторанти: 
        - в  професионални направления с коефициент 2.3 (ПМС 35/2008г.): 
        - за  първа година - с 800 лв. 
        - за втора  и трета година - с 500 лв.  
        - в  професионални направления с коефициент 1.0 (ПМС 35/2008г.): 
        - за  първа година - с 400 лв. 



        - за втора  и трета година - с 250 лв.  
       За задочни докторанти: 
        - в  професионални направления с коефициент 2.3 (ПМС 35/2008г.): 
     - за  първа  и втора година - с 400 лв. 
        - за трета и четвърта година - с 200 лв.  
        - в  професионални направления с коефициент 1.0 (ПМС 35/2008г.): 
        - за  първа  и втора година - с 200 лв. 
         - за трета и четвърта година - със 100 лв.  
       т. 2. Средствата по т.1 да се предоставят само при условие, че докторантите са заплатили  
       дължимите от тях такси за обучение и са положително атестирани за съответната година от  
       обучението си.    
42.  Увеличава основните работни заплати на работещите по трудов договор  лица в Университет  
      „Проф. д-р Асен Златаров” считано от 01.07.2014г.,  диференцирано по длъжности както 
      следва: 

1. За академичните длъжности  на пълно работно време: 
- професор - с 50 лв. 
- доцент - с 40 лв. 
- главен асистент/ старши преподавател - с 32 лв. 
- главен асистент (бивш старши асистент) - с 31 лв. 
- асистент/ преподавател - с 30 лв. 
- преподавател учебна практика - с 20 лв. 

           2. За длъжностите: пазач, портиер, чистач, камериерка - с 10 лв. 
     3. За административните длъжности без включените в т. 2 - с 6% върху основната им    

   работна заплата. 
          4. Увеличението на основните работни заплати на работещите на непълно работно време  
              да бъде  пропорционално на заеманата щатна длъжност, съгласно т.1, т.2 и т.3.   

 


