
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 22. 03. 2012 г.  

(Протокол № 8) 
 

1. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “бакалавър”, 
спец. “ОХТ”, специализация “Технология на нефта и газа”, редовно и задочно обучение. 

2. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “бакалавър”, 
ПН 7.5. “Здравни грижи”, специалност “Лекарски асистент ”, 8 семестъра, редовна форма 
на обучение. 

3. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “бакалавър”, 
ПН 7.4. “Обществено здраве”, специалност “Управление на здравни грижи”, 5 семестъра, 
след ОКС “професионален бакалавър” по “Здравни грижи”, редовна форма на обучение. 

4. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “магистър”, 
ПН 7.4. “Обществено здраве”, специалност “Управление на здравните грижи”, след ОКС 
“бакалавър” по същата специалност, 2 семестъра, редовна форма на обучение. 

5. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “магистър”, 
специалност “Управление на здравните грижи”, 3 семестъра, след професионален 
бакалавър от ПН “Здравни грижи” и след бакалавър специалност “Социални дейности”, 
“Социална педагогика”, “Социален мениджмънт” и “Здравен мениджмънт”, редовна 
форма на обучение. 

6. Приема квалификационна характеристика и нов учебен план за ОКС “магистър”, 
специалност “Управление на здравните грижи”, 3 семестъра, след бакалавър специалност 
“Медицинска сестра” и “Акушерка”, редовна форма на обучение. 

7. Приема актуализация на учебен план за специалност “Технология на материалите 
и материалознание”, ОКС “бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. 

8. Приема актуализация на квалификационна характеристика за ОКС “магистър”, 
специалност “ПНУП”. 

9. Приема Правилник за устройството и дейността на ЦНИЛ с направените 
предложения. 

10. Приема актуализация на Структурата на Университета 
11. Приема Стратегия за развитието на Университета. 
12. Приема на Актуализация на Правилник за работа на Академичния съвет.  
13. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... специалност «Български език и история», 
ОКС «бакалавър», редовно обучение и ОКС «магистър», редовно и задочно обучение.. 

14. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 
отстраняване на констатирани слабости при акредитация на професионално направление 
2.1. «Филология», специалност «Българска филология», ОКС «бакалавър» и «магистър». 

15. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 1.2. «Педагогика» за ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър». 

16. Обявява конкурс за академичната длъжност «професор», по професионално 
направление 5.10 «Химични технологии», научна специалност «Процеси и апарати в 
химичната и биохимичната технология», шифър 02.10.09 за нуждите на катедра «Химично 
инженерство», със срок на подаване на документите 2 месеца след обнародването му в 
Държавен вестник. 

17. Обявява конкурс за академична длъжност «доцент» по професионално 
направление 5.10. «Химични технологии», научна специалност «Химия на 



високомолекулярните съединения», шифър 01.05.06, със срок на подаване на документите 
2 месеца след обнародването му в Държавен вестник. 

18. Обявява конкурс за академична длъжност «доцент» по професионално 
направление 5.10. «Химични технологии», научна специалност «Технология на 
силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали», шифър 
02.10.12, със срок на подаване на документите 2 месеца след обнародването му в 
Държавен вестник. 

19. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», научна 
специалност «Електроника и електронна техника» (Полупроводникови елементи), шифър 
02.20.00, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването му на интернет-
страницата на Университета. 

20. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 5.3. «Комуникационна и компютърна техника», научна 
специалност «Комуникационна техника», шифър 02.07.00 «Комуникационна техника», със 
срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването му на интернет-страницата на 
Университета. 

21.Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 5.11 «Биотехнологии», научна специалност «Технология на 
биологично активните вещества», шифър 02.11.11, със срок на подаване на документите 2 
месеца след обявяването му на интернет-страницата на Университета. 

22. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 5.10 «Химични технологии», научна специалност «Процеси и 
апарати в химичната и биохимичната технология», шифър 02.10.09, със срок на подаване 
на документите 2 месеца след обявяването му на интернет-страницата на Университета. 

23. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», научна 
специалност «Електротехника», шифър 02.04.00, със срок на подаване на документите 2 
месеца след обявяването му на интернет-страницата на Университета. 

24. Обявява конкурс за академичната длъжност «професор», по професионално 
направление 3.7 «Организация и управление», по научна специалност «Организация и 
управление извън сферата на материалното производство (Организация и управление на 
здравеопазването и здравните грижи), шифър 05.02.24 за нуждите на МК, със срок на 
подаване на документите 2 месеца след обнародването му в Държавен вестник. 

25. Обявява конкурс за академичната длъжност «професор», по професионално 
направление 7.1 «Медицина», научна специалност «Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията», шифър 03.01.53 за нуждите на МК, със срок на подаване 
на документите 2 месеца след обнародването му в Държавен вестник. 

26. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 7.1 «Медицина», научна специалност «Психиатрия», шифър 
03.01.20 за нуждите на МК, със срок на подаване на документите 2 месеца след 
обявяването му на интернет-страницата на Университета. 

27. Обявява вакантно място за заемане на академична длъжност «асистент» по 
професионално направление 7.1 «Медицина», научна специалност «Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация», шифър 03.01.58 за нуждите на МК, със срок на подаване 
на документите 2 месеца след обявяването му на интернет-страницата на Университета. 



28. Определя научно жури за провеждане на конкурс за „гл.асистент” по шифър 
03.01.37 „Обща хирургия” (ДВ бр.10/03.02.2012) в състав: 
1. проф.д-р дмн Александър Атанасов-МБАЛ „Св.Иван Рилски”, гр.София 
2. доц.д-р дмн Радослав Петков-МБАЛ „Александровска”, гр.София 
3. доц.д-р Красимира Калинова д.м-УМБАЛ, гр.Стара Загора 
4. доц.д-р д.м. Таньо Кавръков-МФ Тракийски Университет, гр.Стара Загора 
5. доц.д-р Мими Стойчева- Университет „Проф.д-р Асен Златаров”. 

29. Приема предложение за преобразуване на секция „Славянски езици” в катедра 
„Славянски езици” към ДЕО. 

30. На основание на чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Желчо Стефанов с една година, считано от 
датата на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

31. На основание на чл.328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на проф.д-р Богдан Богданов с една година, считано от 
датата на раждане. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 
изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

32. Приема доклад от Контролния съвет относно законосъобразността на проведени 
избори на общото събрание на ДЕО за избор на директор и членове на Съвета на ДЕО, на 
общото събрание на служителите на КТ и общото събрание на студентите в КТ при 
Университет „Проф.д-р Ас.Златаров”-Бургас.  

33. Избира инж.Венета Маевска за член на Комисията по етика. 
34. Във връзка с официалния празник „Великден”, на основание чл.5 ал.3 от 

Правилника за определяне на работната заплата и чл.36 от Колективния трудов договор, и 
за сметка на приходите по бюджета на Университета, да се изплатят целеви награди на 
всяко лице от персонала в размер до 210,00 лв.(двеста и десет) при следните условия: 
1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор към 
01.04.2012г. и не са в неплатен отпуск.; 
2. Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1.; 
3. Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и 
осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 год. възраст (чл.162, 163, и 164 от КТ) не се 
ползват  с правата по т.1.; 
4. Размерът на наградата да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 
първото тримесечие на 2012г. има „отработени” по-малко от половината работни дни за 
месеца. За „отработено” време да се зачита и времето  през което лицето е било в платен 
годишен отпуск. 
5. Наградите да се изплатят с аванса за м. април и начислят във ведомостите за работна 
заплата за месец април 2012 г. 

35. На основание чл.32 от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на Държавния 
бюджет на Република България за 2012 г. и доклад от Председателя на Синдиката при 
Университета, относно разпределението на Ф СБКО за 2012 г., средствата за поевтиняване 
на храната от фонд СБКО за 2012г. да се предоставят под формата на ваучери за храна 
през месеците април, юли, октомври и декември 2012 г.на всяко лице от персонала в 
размер до 60 (шестдесет) лв. диференцирано при спазване на следните условия: 



1. Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов договор, 
съответно към 01.04.2011 г., 01.07.2012 г., 01.10.2012 г. и 31.12.2012 г. и не са в неплатен 
отпуск.; 
2. Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1; 
3. Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност 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. Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 
тримесечието, предхождащо датите по т.1, има „отработени” по-малко от половината 
работни дни за месеца. За „отработено” време да се зачита и времето, през което лицето е 
било в платен годишен отпуск; 
5. Получените ваучери за храна да се начислят съответно за месеците април, юли, 
октомври и декември 2012 г. 
 


