
РЕШЕНИЯ 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 02.10.2014 г. 
(Протокол № 43)  

  
 

1. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Туризъм”, 
магистърска програма „Икономика и организация на туристическия бизнес”,  широк профил, 
4 семестъра, след ОКС „професионален бакалавър по туризъм”, редовна и задочна форма на 
обучение. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Туризъм”, 
магистърска програма „Управление на туризма”,  широк профил, 4 семестъра, след ОКС        
„проф. бакалавър по туризъм”, редовна и задочна форма на обучение. 

3. Приема актуализация  на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Туризъм”, 
магистърска програма „Управление на туризма”,  широк профил, 4 семестъра, след ОКС        
„бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. 

4. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 
„Електроника”, магистърска програма „Електроника”,  широк профил, 4 семестъра, след ОКС 
„проф. бакалавър по електроника” и ОКС ”бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. 

5. Приема актуализация на учебен план за ОКС „бакалавър” за специалност „НХТ”,   
редовна и задочна форма на обучение. 

6. Приема актуализация на учебен план за ОКС „бакалавър” за специалност „НХТ – 
Технология на силикатите”,   редовна и задочна форма на обучение. 

7. Приема актуализация на учебен план за ОКС „бакалавър” за специалност  
„Биотехнологии”,   задочна форма на обучение. 

8. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност „Химично 
инженерство”, тесен и широк профил, редовна и    задочна форма на обучение. 

9. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност  
„Електротехника”,  широк профил,  редовна и  задочна форма на обучение. 

10. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 
„Стопанско управление”, магистърска програма „Управление и развитие на човешките 
ресурси”, тесен и широк профил,  редовна и  задочна форма на обучение. 

11. Приема актуализация на учебен план за специалност „Рехабилитатор”, ОКС „проф. 
бакалавър”, редовна форма на обучение. 

12. Приема учебен план за езикова и специализирана подготовка на чужденци,  
кандидатстващи във висши училища. 

13. Приема списък с учебно- практическите бази за провеждане на практическо 
обучение на студентите от МК и ФОЗЗГ от следните специалности: „Помощник фармацевт”, 
ОКС „проф. бакалавър”; спец. „Рехабилитатор”, ОКС „проф. бакалавър”; спец. „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия”, ОКС „бакалавър”; спец. „Медицинска сестра”, ОКС 
„бакалавър”. 

14. Приема отчета за изминалата кандидатстудентска кампания за учебната 
2014/2015г.  и    дава много висока оценка на проведената кампания. 

15. Приема Програма за отстраняване на констатирани слабости при програмна 
акредитация на професионално направление „Здравни грижи”, научна специалност 
„Медицинска   сестра” от регулирана професия за ОКС „бакалавър”. 
 



16. Закрива катедра „Здравни грижи” във ФОН. 
17. Закрива секция „Физическа култура  и спорт” към Медицински колеж. 
18. Потвърждава поименния и числен състав по утвърдената вече структура на ФОЗЗГ, 

както следва: 
- катедра „Предклинични и клинични дисциплини”  - академичен състав от 11 човека, 

от които 9 хабилитирани; 
- катедра „Здравни грижи” - академичен състав от 9 човека, от които 3 хабилитирани; 
- катедра „Физиотерапия, рехабилитация и курортология” - академичен състав от 10 

човека, от които 3 хабилитирани; 
- катедра „Организация и управление на здравеопазването” - академичен състав от 7 

човека, от които 7 хабилитирани; 
- катедра „Спорт и анимация” - академичен състав от 8 човека, от които 1 

хабилитиран.       
19. Приема нови квоти за академични длъжности по основни звена, както следва: 

ФОН:  професор -1,  доцент - 1,  асистент -1; ФТН: професор – 1, доцент – 1,  асистент - 2; 
ФПН: професор - 1, доцент – 1,  гл. асистент - 1, асистент – 1; ФОЗЗГ: доцент - 6,  
преподавател - 2;  КТ: гл. асистент -1,  асистент - 2;  ТК:   асистент - 1; МК:  гл. асистент - 1. 

20. Приема „Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача при възлагане 
на обществени поръчки в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 

21. На основание чл. 58 (1) т.1,   ал. 4,5,6 от Правилник за условията и реда за 
придобиване на    научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, избира  д-р Ваня Михова Пепеляшева 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)” за нуждите на МК. 

22. На основание чл. 58 (5) от Правилник за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”, гр. Бургас, избира Светла Христова Стоева - Стойкова на академичната 
длъжност „асистент” по професионално направление 7.3. ”Фармация”, научна специалност 
03.02.01. Технология на лекарствените форми и  биофармация”, за нуждите на МК. 

23. На основание § 12 (1) т.1 от Правилник 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 Валентин Костов Стоянов на академичната длъжност 
доцент на ½ щат по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност 
03.01.35. „Ото-рино-ларингология” за нуждите на МК и ФОЗЗГ. 

24. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите 
 на Медицински колеж и ФОЗЗГ за заемане на академичната длъжност „доцент” по 
професионално направление  7.3. „Фармация”, научна специалност „Технология на 
лекарствените форми и  биофармация”, шифър 03.02.01.,  със срок на подаване на 
документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

25. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите 
 на Медицински колеж за заемане на академичната длъжност „доцент” по  професионално 
направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Биохимия (приложна 
ензимология)”,  шифър 01.06.10., със срок на подаване на документите 2 месеца след 
обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

26. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите 
 на Медицински колеж за заемане на академичната длъжност „доцент” по  професионално 



направление 7.3. „Фармация”, научна специалност „Фармакология”,  шифър 03.01.24., със 
срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

27. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите 
 на Медицински колеж и новата специалност „Медицински рехабилитатор - ерготерапевт” за 
заемане на академичната длъжност „доцент” по  професионално направление 7.1. 
„Медицина”, научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”,  шифър 
03.01.58., със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в 
Държавен вестник. 

28. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите 
 на Медицински колеж и новата специалност „Медицински рехабилитатор - ерготерапевт” за 
заемане на академичната длъжност „доцент” по  професионално направление 4.1. 
„Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на 
кондензираната енергия”,  шифър 01.03.26., със срок на подаване на документите 2 месеца 
след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

29. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас обявява конкурс за нуждите на 
ФОЗЗГ за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление  7.1. 
„Медицина”, научна специалност „Обща хирургия”, шифър 03.01.37.,  със срок на подаване 
на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 

30. 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 28.10.2015 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките   на удължението на трудовия договор. 

31. Приема  допълнение (8)  и (9) към т.10 от „Правилник за определяне на работната 
заплата”  в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както следва: 
             (8) Работодателят предоставя правото на членовете на академичния състав да 
получават пълния размер на определената основна месечна заплата без да формират годишен 
учебен норматив, ако извършват научноизследователска/ научнопроизводствена дейност по 
договори с външни за Университета възложители. Договорите трябва да са с минимален срок 
от 1 година.  
             (9) Средствата в размер на годишната основна заплата се осигуряват от 
постъпленията в съответната дейност. Предоставянето на правото се извършва по желание на 
члена на академичния състав и се утвърждава с решение на Академичния съвет.  

32. Приема допълнение към Системата за финансово управление и контрол  в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 

    33. Във връзка със закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи в 
повече от планираните в бюджета за 2014 г., приема следните три решения,:  

1. Намалява §§ 51-00 – „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с 6 000 лв. 
2. Увеличава  §§ 52-00 – „Придобиване на дълготрайни материални активи” с 1000 лв. 
3. Увеличава  §§ 53-00 – „Придобиване на нематериални дълготрайни  активи” с 5000 лв. 
  34. Одобрява решение на комисията към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” да 

се финансира проектно предложение на тема „Трансгранично взаимодействие за обучение в 
областта на агрохимията и борбата с вредителите”, с ръководител проф. д-р В. Ненов в 
размер на 5 000 лв. 
 


