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РЕШЕНИЯ 

 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.05.2015 год. 

(Протокол № 50) 

 

 

1. Приема актуализация на учебен план за  професионално направление 2.1. 

”Филология”,  ОКС „магистър”, магистърска програма „Език, литература, образование”, 

редовна форма на обучение, 3 семестъра. Актуализацията се състои в: 

- Избираемата дисциплина „Литература и театър в средното училище” в първи 

семестър Модул 2, отива на мястото на избираемата дисциплина „Проблемно базираните 

задачи в обучението по БЕЛ”. Хорариумът се запазва. 

- Дисциплината „Кинопедагогика” в трети семестър, отива на мястото на 

дисциплината „Финансови аспекти на образователния мениджмънт”. Хорариумът се запазва. 

2. Приема актуализация на учебен план за професионално направление 1.2. 

„Педагогика”, ОКС „магистър”, магистърска програма „Алтернативни педагогически 

технологии в детската градина и началното училище”, редовна форма на обучение, 3 

семестъра. Актуализацията е съобразна с  изискванията на НАОА и се състои в: 

 - Добавяне на задължителни дисциплини; 

 - Добавяне на списък с избираеми дисциплини; 

 - Актуализация на наименование на дисциплини. 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за професионално 

направление 1.2. „Педагогика”, ОКС „магистър”, магистърска програма „Съвременни 

аспекти на образованието в детската градина и началното училище”, редовна форма на 

обучение. 

4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Стопанско управление”, ОКС „магистър”, магистърска програма „Корпоративен 

мениджмънт”, тесен и широк профил, редовна и задочна форма на обучение. 

5. Приема  Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав за 

учебната  2015/2016 год. 

6. Приема план-сметка за платена магистърска програма „Администрация и 

управление в публичния сектор”,  задочна форма на обучение – 450 лв. 

7. Приема план-сметка за платена магистърска програма „Бизнес администрация”, 

задочна форма на обучение – 450 лв. 
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 8. Приема план-сметка за платена магистърска програма „Стопанско управление”, 

задочна форма на обучение – 450 лв. 

   9. Приема план-сметка за платена магистърска програма „Компютърни системи и 

технологии”, задочна форма на обучение – 500 лв. 

  10. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”, 

докторска програма  „Технология на природните и синтетични горива”. 

11. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност 02.10.12. „Технология на силикатите, свързващите вещества и 

труднотопимите неметални материали”. 

12. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност 02.11.11.  „Технология на биологичноактивните вещества (включително 

ензими, хормони, белтъчини)”. 

13. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност 02.22.02.  „Технология за пречистване на водите”. 

14. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност 01.05.06.  „Химия на високомолекулните съединения”. 

15. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност 02.10.06.  „Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти” . 

16. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” за професионално направление 5.10. „Химични технологии”,  

научна специалност  02.10.25.    „Технология на композитните материали”. 

17. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация и Доклад 

за изпълнение на задължителните препоръки, формулирани от Постоянната комисия по 

технически науки и военно дело за обучение по професионално направление 5.2.  

„Електротехника, електроника и автоматика”, ОКС „бакалавър”  и  ОКС „магистър”. 

18. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация и Доклад 

за изпълнение на задължителните препоръки, формулирани от Постоянната комисия по 

технически науки и военно дело за обучение по професионално направление 5.3.  

„Комуникационна и компютърна техника”, ОКС „бакалавър”  и  ОКС „магистър”. 
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19. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация на  професионално направление 2.1.  

„Филология”, ОКС „бакалавър”  и ОКС „магистър”. 

20. Приема предложение съотношението на академичните длъжности професор: 

доцент: гл. асистент: асистент за 2015 г. да бъде съответно 1: 4: 2: 5 (едно :  четири : две : 

пет). 

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 проф. д-р Атанас Неделчев Атанасов  с една 

година, считано до 04.09. 2016. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва 

да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

22. 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. 2016. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва 

да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

 23. Уточни бюджетната процедура в „Методика за определяне на бюджетите на 

основните звена в Университета”, като: 

1.   85 % от субсидията за издръжка на обучение  и 85 % от таксите за обучение на 

студенти и докторанти държавна поръчка в основните звена да формират приходната 

част на бюджета на Университета за 2015 год., подлежащ на разпределение между 

звената. 

       2. 8, 16 % от подлежащия на разпределение бюджет да бъде използван през 2015 год. за  

          вътрешно подпомагане между основните звена. 

       24. Уточни  заплащането  на  участниците в Кандидатстудентска кампания 2015 г.  

25. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените 

избори на нехабилитирани преподаватели и служители за попълване на състава на Общото 

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

От квотата на нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на  

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас законосъобразно са избрани: 

 

1. ас. Иван  Георгиев  -  ФПН 

2. ас. Красимир Коларов  - ФПН 

3. гл. ас. д-р Елица Дубарова -ФОН 

4. гл. ас. д-р Велика Бинева  - ФОН 

5.гл. ас. д-р Александър Димитров - ФОН 
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6. гл. ас. д-р Ивайло Беловски  - ФТН 

7. гл. ас. д-р Краси Панайотова  - ФТН  

8. ас. Тодор Костадинов   -   ФТН             

9.  гл. ас. д-р Детелин Костадинов - ФОЗЗГ 

10. ас. Катя Попова - ФОЗЗГ 

11. гл. ас. д-р Лилия Анестиева -ТК  

12. гл. ас. д-р Розалин Янев  - КТ 

13. ас. Варвара Панчева - МК 

14. ас. Иван Соколов - ДЕО 

От квотата на служителите за членове на Общото събрание на  Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр.  Бургас законосъобразно са избрани: 

1. Красимир Георгиев – помощник  ректор 

2. Живка Жечева - главен счетоводител 

26. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените 

избори за попълване на състава на  Студенски съвет. За членове на Студенския съвет, 

законосъобразно са избрани: 

1. Деница Койчева - М 1094 

2. Мария Петкова  - М 995 

3. Зейнеб Шакир - БТ 553 

4. Фатме Ереджеб - ТВ 77 

5. Халил Азис - КСТ 112 

       27. Приема График за провеждане на процедурите за избор на ректор и Академичен съвет 

на Университета.  

 

 

 

 


