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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.04.2016 г. 

 

(Протокол № 14) 

 

1. Приема  Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни училища  

2. Приема процедура за изготвяне и издаване на европейско дипломно приложение в 

Университет „Проф. д-р А. Златаров", гр. Бургас.  

3. Приема актуализирана Квалификационна характеристика за специалност 

„Български език и история”, ОКС „магистър", магистърска програма „Иновации в 

обучението по история в средното училище", тесен профил, редовна и задочно форма на 

обучение. 

4. Приема Доклад и Отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация на професионално направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по " за ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", научна 

специалност „Български език и история", магистърска програма „Иновации в обучението 

по история в средното училище" във ФОН на Университет „Проф. д-р А. Златаров", гр. 

Бургас. 

5. Закрива катедри „Химично инженерство” и „Органични химични технологии”. 

Разкрива катедра „Органични химични технологии и химично инженерство” в структурата 

на ФТН с академичния състав на закритите катедри. 

6. Избира д-р Снижинка Георгиева Георгиева на академичната длъжност „гл. 

асистент” в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 

„Кинезитерапия”, за нуждите на Медицински колеж. 

7. 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 04.09.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

трябва да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

8. 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 Марийка Николова Парашкевова с 

една година, считано до 25.06.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, 

същият трябва да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 
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9. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 5. „Технически 

науки”, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 

02.01.02 ”Материалознание и технология на машиностроителните материали”, със срок 3 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

 10. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2016 г. за ФТН и ФОЗЗГ. 

11. С цел оптимизиране на разходите при организация на курсовете по СДК приема 

въвеждането на следните ограничения: 

- Разходите за ръководство, организация и управление на курсовете да бъдат в 

рамките на до 10% от „Сумата от такси и други приходи"; 

- Разходите за командировки да важат при провеждане на занятия в университета от 

външни преподаватели. 

12. Приема да се създаде  комисия за изработване на правила за наименуване на зали 

в  Университет „Проф. д-р А. Златаров". 

13. Приема доклад от Контролния съвет, според който проведените избори за 

попълване на квотата на административния персонал в Общото събрание на Технически 

колеж са законосъобразни. За представител на административния персонал е избрана 

Радка Вардева.  

14. Представителите на студентите в Общото събрание на Технически колеж са 

избрани законосъобразно. В Общото събрание влизат студентите: Даниел Тодоров, 

Марио Станчев, Атанас Иванов. 

15. Процедурата по изборите за Общо събрание на Технически колеж е 

законосъобразна.  

16. Приема доклад от Контролния съвет, според който проведените избори за 

попълване на квотата на административния персонал в Общото събрание на Факултета 

по Технически науки са законосъобразни. За представители на административния 

персонал са избрани: Станислав Попов, Полина Милушева и Фила Йовкова.  

17. Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на 

Факултета по Технически науки са избрани законосъобразно. В Общото събрание влизат 

следните студенти и докторанти: Касим Аптула, Тюмай Халил, Айше Хасан, Ердал 

Мехмед, Джемиле Адем, Антон Желязков, Нихат Мехмед, Петър Велев, Антония 

Христова, Мюмюн Алиев, Ралица Колева, Йовелина Димитрова. 
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18. Процедурата по изборите за Общо събрание на Факултета по Технически  

науки е законосъобразна.  

19. От средствата за поевтиняване на храната от фонд СБКО за 2016 г. да се 

предоставят под формата на ваучери за храна на всяко лице от персонала в размер от 80 

(осемдесет) лв. общо (2 х 40 лв.), диференцирано при спазване на следните условия: 

1) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов договор, 

съответно към 30.04.2016 г. и  01.05.2016 г.  и не са в неплатен отпуск. 

2) Лицата, които са назначени на непълен щат и наетите по чл.68, ал.(1) т.2 от КТ до 

завършване на определена работа, не се ползват с правата по т.1. 

3) Лицата 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) Получените ваучери за храна да се начислят за месеците април и май 2016 г. 

20. Приема Доклад за изпълнение на препоръките от предходната процедура за 

програмна акредитация на професионално направление 5.11. Биотехнологии. 

 

 

 

                                                          


