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РЕШЕНИЯ 

 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 26.02.2015 год. 

(Протокол № 47) 

 

 

1. Приема актуализация на учебен план за ОКС „професионален бакалавър”, 

специалност „Транспортна техника и технологии”, редовна и задочна форма на обучение. 

 Промяната се състои в преместване на учебната дисциплина „Техническа диагностика” от 

четвърти в пети семестър, а на нейно място в четвърти семестър да се изучава учебната 

дисциплина „Поддържане и ремонт на транспортната техника” при запазване на същия 

хорариум лекции  и упражнения  и същия брой кредити.  

2. Приема еднократна актуализация на Учебния план на специалност „ОргХТ – 

Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията”, ОКС „магистър”, 

състояща се в: Дисциплината „Триизмерно проектиране и моделиране, в т.ч. КП”  да премине 

от трети семестър във втори  семестър; Дисциплината „Общо строително дело”,  да премине 

от втори  семестър в трети  семестър.  

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „бакалавър”, 

Професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...”, специалност „История и 

психология”, редовна форма на обучение. 

    4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, 

специалност „Стопанско управление”, Магистърска програма „Управленски контрол”, 

редовна и задочна форма на обучение. 

   5. Приема Предложение за план-приемa за уч. 2015/2016 г. 

   6. Разкрива се обучение по специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „бакалавър” и 

ОКС „магистър”, редовна форма на обучение с прием за уч. 2015/2016 г. 30 (тридесет) 

студенти  в рамките на определения капацитет от НАОА за Професионално направление 7.4. 

„Обществено здраве”.  

  7. Разкрива се обучение по специалност „История и психология” за ОКС „бакалавър”, 

редовна форма на обучение с прием за уч. 2015/2016 г. 15 (петнадесет) студенти  в рамките на 

определения капацитет от НАОА за Професионално направление 1.3. „Педагогика на 

обучението по...” 

  8. Приема Предложение за размера на таксите за кандидатстване и  за обучение на 

студенти и докторанти за уч. 2015/2016 г. 

   9. Приема Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства на 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас към 31.12.2014 г. 

         10. Приема  Плана за бюджета и  разчет/очаквано изпълнение за средствата от ЕС и ДМП 

и договори,   за които се прилага режима на сметките за средства на ЕС на Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров”, гр. Бургас за 2015 г. 
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            11. Приема  разпределение на субсидията за НИХТД за 2015 г. 

12. Приема Доклад за определяне на режийните разходи за НИД за 2015 г. 

13. Приема следната промяна на „Системата за конкурсно-проектно финансиране на 

научна и художествено-творческа дейност” по отношение разпределението на средствата по 

факултети и включените към тях звена: 

 Факултет по Технически науки и Технически колеж; 

 Факултет по Природни науки и ЦНИЛ; 

 Факултет по Обществени науки, Колеж по туризъм и Департамент по езиково 

обучение; 

 Факултет по Обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж. 

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

академичната длъжност „професор” по  професионално направление 4.2. „Химически 

науки”,  научни специалности  02.22.03. „Технология за пречистване на въздуха” и 02.10.09. 

„Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”,  със срок на подаване на 

документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на сайта на 

Университета. 

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

академичната длъжност „професор” по  професионално направление 2.1. „Филология”,  

научна специалност 05.04.02. „Българска литература (Българска литература на 

Освобождението)”, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на 

конкурса в Държавен вестник и на сайта на Университета. 

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

академичната длъжност „доцент” по  професионално направление 3.8. „Икономика”,  научна 

специалност  05.02.05. „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка /Банково дело и 

парично обращение/”, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на 

конкурса в Държавен вестник и на сайта на Университета. 

            17. На основание чл. 58  (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  д-р Снежинка Георгиева Георгиева на академичната 

длъжност „асистент” по  професионално направление 7.5. ”Здравни грижи”, научна 

специалност 05.07.05. „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”, за нуждите на МК. 

18. Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност „гл. 

асистент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност 

„Политическа икономия (Микро- и макроикономика)”, шифър 05.02.01.  в състав: 

1. доц. д-р Братой Георгиев Копринаров - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  

Бургас 

2. доц. д-р  Николай Милчев Милев - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  

Бургас 
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3. доц. д-р  Евгений Николов Стоянов - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  

Бургас 

4. доц. д-р Сава Христов Димов -  БСУ 

5. доц. д-р Мария Иванова Нейчева - БСУ  

Резервен член:  проф.  д-р Иван Тенев Димитров – Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр.  Бургас 

           19.   Определя продажна цена на Кандидат- студентски справочник за учебната  2015/16 г. в  

     размер на  10,00 (десет) лв., в т.ч. 15% търговска отстъпка. 

      20. Приема актуализация на  Правилник за Вътрешния трудов ред при Университет 

“Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 

           21. ,,По случай ПРАЗНИКА НА ЖЕНИТЕ- 8-ми март, част от предвидените във фонд  

     „СБКО- Празници” средства да се изразходват за поевтиняване на храната на жените     чрез 

     използване на ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. за м. февруари и 40 (четиридесет)  

     лв. за м. март при спазване на следните условия: 

1. Ваучери да се предоставят само на жените, които са назначени на трудов договор,  към 

01.03.2015 г. 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 80 (осемдесет) лв. (40 лв.  

за м. февруари и 40 лв. за м. март)”. 

   22. Приема Правила за назначаване на щатна длъжност „Преподавател” в Университета: 

     1. От началото на летен семестър на уч.2014/15 г., всички  нещатни преподаватели, 

които вземат часове по график съобразно учебен план  на територията на Университета, да 

бъдат назначавани на щатната длъжност „Преподавател” на срочен трудов договор за 

извършване на определена работа.  

             Назначаването им да се извършва на основание решение на Факултетен съвет/ Съвет 

на колежа по предложение на катедрата.  За лица, работещи другаде на пълно работно време- 

8 часа, натоварването им да бъде максимално до 250  приравнени учебни часа за семестър. 

           2. От началото на учебната 2015/16 г., всички нещатни преподаватели, които вземат 

часове по платени магистърски програми и  СДК, по утвърдени план-сметки, да бъдат 

назначени според т.1. Ръководителите на програми да отразят в план-сметките налагащите се 

промени. 

             3. Като заети по извънтрудови правоотношения остават:    

 Пенсионери; 

 Външни за университета лица, за които има сключени рамкови договори с Община 

Бургас за провеждане на студентска практика; 

 Медицински персонал, работещ другаде на основен трудов договор за провеждане на 

учебни занятия със студенти; 

 Членове на научни журита и комисии за конкурсни изпити; 
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 Рецензенти на учебници и учебни помагала; 

 Медицинския персонал  и лицето, поддържащо медицинската апаратура в лекарския 

кабинет на университета; 

 Лицето, стопанисващо имуществото в почивната база в Котел; 

 Докторанти в качеството си на квестори по кандидат-студентската кампания или 

провеждащи занятия със студенти, извън тяхната учебна програма; 

 Студенти в качеството си на отговорници на студентски общежития; 

 Ментори по проект „Студентски практики”, работните екипи по Европейски проекти и 

щатни преподаватели, оказващи методична помощ по договори. 

 

 

     


