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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 18.02.2016 г. 

 

(Протокол № 11) 

 

 1. Утвърждава план-приема на студенти и докторанти в Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров" през учебната 2016/2017 г.  

2. Разкрива се обучение по специалността „Електроника и автоматизация на 

възобновяеми енергийни източници", ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

ОКС „бакалавър”, през учебната 2016/2017 г. с прием от 12 студенти редовна форма на 

обучение и 10 студенти задочна форма на обучение. Приемът е в рамките на определения 

от НАОА капацитет за направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”. 

 3. Утвърждава такси за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров" през учебната 2016/2017 г.  

4. Определя продажна цена на Кандидатстудентски справочник за учебната  

2016/2017 г. в размер на 10,00 (десет) лв., в т.ч. 15% търговска отстъпка. 

5. Приема  Стратегия за развитие на Университет „Проф.  д-р Асен Златаров" за 

периода 2015 - 2019 г .  

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

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

Златаров", гр. Бургас към 31.12.2015 г.  

7. Приема  Правилник за вътрешния трудов ред в университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас. 

            8. Приема Актуализация на Системата за конкурсно-проектно финансиране на 

научната и художествено-творческа дейност. 

9. Утвърждава  квоти за академичните длъжности професор,  доцент, гл. асистент и  

асистент за 2016 г.  

 10. Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 7.1. „Медицина", 

научна специалност „Вътрешни болести", със срок 2 месеца от обявяването на конкурса в 

Държавен вестник и на сайта на Университета. 

11. С цел повишаване на квалификацията на преподавателите и докторантите в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, да се организират курсове за обучение 

по английски език от 100 учебни часа със следното разпределение:   ФТН - 12 курсисти; 

ФОЗЗГ - 12 курсисти; ФОН - 8 курсисти; ФПН - 6 курсисти; КТ - 2 курсисти; ТК - 3 
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курсисти; МК - 1 курсист. Преподавателите, участници в курсовете,  да имат самоучастие 

в курса от 50 лв., които да заплатят в касата на Университета. В курсовете да бъдат 

включени докторантите, в чиито индивидуални планове е предвиден изпит по английски 

език – общо 11 докторанти. Докторантите да не заплащат участието си в курса. 

 12. Приема Процедура за проследяване изпълнението на препоръки /предписания / 

указания/ констатации от контролни органи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. 

Бургас. 

 13. Заседанието на 18.12.2015 г. на Общото събрание на ФОН за избори на 

Председател и Зам.-председател на Общото събрание е проведено законосъобразно. 

Законосъобразно е избран доц. Тодор Паличев за Председател на Общото събрание на 

ФОН. Законосъобразно е избрана доц. Румяна Папанчева за Зам.-председател на Общото 

събрание на ФОН. 

 14. Заседанията на Общото събрание на ФОН за избори на членове на Факултетен 

съвет и за попълване на състава му на: 18.12.2015 г. (Протокол № 3), 12.01.2016 г. 

(Протокол № 5), 13.01.2016 г. (Протокол № 8), 14.01.2016 г. (Протокол № 11) са 

законосъобразни. Всичките 28 членове на Факултетния съвет към ФОН са избрани 

законосъобразно. 

 15. Заседанията на Общото събрание на ФОН за избори на Декан на: 18.12.2015 г. 

(Протоколи № 2  и 4), 12.01.2016 г. (Протоколи № 6 и 7), 13.01.2016 г. (Протоколи № 9 и 

10), 25.01.2016  г. (Протоколи № 12, 13, 14 и 15), 10.02.2016 г. (Протокол № 16 и 17) са 

законосъобразни. Няма избран Декан на ФОН. 

16. Във връзка с осигуряване на финансова стабилност на Университета приема  

следните Мерки за оптимизиране на финансите в университет „Проф. д-р Асен Златаров", 

гр. Бургас: 

           1) Кадрова политика 

           ▪ Пенсиониране на преподавателите, навършили 67 годишна възраст, за длъжността 

„доцент" и 68 годишна възраст за длъжността „професор", като им се предлага да 

продължат да работят като хоноровани преподаватели и в изследователския сектор. 

           ▪ Трудовите договори на хабилитираните преподаватели, навършили 65 годишна 

възраст, могат да бъдат удължавани на ½  щатна бройка при доказана необходимост, след 

провеждане на тайно гласуване, до 67 годишна възраст за длъжността „доцент" и 68 

годишна възраст за длъжността „професор". По изключение на цяла  щатна бройка  до 67 

годишна възраст за длъжността „доцент" и 68 годишна възраст за длъжността „професор", 

могат да останат преподаватели, заемащи изборна длъжност: председател на Общото 

събрание на университета, ректор, зам.-ректор, декан, зам.-декан, директор на колеж, 

директор на департамент и ръководител катедра. 
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           ▪ Трудовите договори на нехабилитираните лица от академичния състав, придобили 

право на пенсия, се прекратяват, като им се предлага да продължат като хоноровани 

преподаватели. 

                 2) Приемане на скала за редукция на часовете при ОКС „професионален бакалавър" 

и ОКС „бакалавър" в зависимост от броя на обучаваните студенти. Ако в резултат от 

редукцията учебното натоварване на съответния преподавател падне под 360 часа, респ. 

320 часа за професор, няма да бъдат предприети финансови санкции за настоящата учебна 

година. 

          3) Обучението за ОКС „бакалавър" завършва с ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за всички 

професионални направления. 

4) Оптимизиране на седмичния разпис на учебните занятия за учебна 2016/2017 г. 

5) Приемане на стандарт за учебна документация. Стриктно спазване на приетото от   

Академичния съвет решение за хорариумите на учебните планове в рамките до 2 400 

учебни часа. 

 

 

 


