
РЕШЕНИЯ 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.07.2014 г. 
(Протокол № 41)  

 
 
1. Приема структурата на факултет по „Обществено здраве и здравни грижи” към 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас 
       2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 5.2. ”Електротехника, 
електроника и автоматика”, научна специалност 02.04.00. ”Електротехника”, със срок 1 месец 
след обявяването на конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 

       3. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 5.2. ”Електротехника, 
електроника и автоматика”, научна специалност 02.04.01. ”Теоретична електротехника”, със 
срок 1 месец след обявяването на конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 

4. 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 проф. дхн Ованес Мекенян  с една година, 
считано до 28.10.2014 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките   на удължението на трудовия договор. 

5. 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 Милчо  Скумов   с една година, считано 
до 22.09.2015. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  
 рамките на удължението на трудовия договор. 
  6. 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 Маруся Любчева  с една година, считано 
до 20.07.2015.     При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в 
рамките  на  удължението на трудовия договор. 

7. На основание чл. 29 ал.3 от  ЗРАСРБ, чл. 5 ал.2, ал.3 от Преходните и заключителни  
разпоредби на  ЗРАСРБ и §8 ал. 1, т. 1  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 Радко Златков Радев  на академичната длъжност 
доцент на ½ щат по професионално направление 7.1. „Медицина”,  научна специалност 
03.01.05 „Патофизиология” за нуждите на Медицински колеж и факултет по „Обществено 
здраве и здравни грижи”. 



8. На основание чл. 29 ал.3 от  ЗРАСРБ, чл. 5 ал.2, ал.3 от Преходните и заключителни  
разпоредби на  ЗРАСРБ и §8 ал. 1, т. 1  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.  Димитър Иванов Ганчев  на академичната длъжност 
доцент на ½ щат по професионално направление 7.4. „Обществено здраве”,  научна 
специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 
(вкл. методика на лечебната физкултура)” за нуждите на Медицински колеж и специалност  
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. 

9. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените 
избори за попълване на състава на АС на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  
Бургас. 

 

                                           


