
 1 

Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 26.05.2016 г. 

 

(Протокол № 15) 

 

1. Приема Наредба за определяне учебната заетост на академичния състав в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. 

2. Приема актуализирани учебни планове на специалност „Техника и технологии в 

транспорта" за ОКС „бакалавър", редовна форма и за ОКС „магистър" след ОКС 

„бакалавър" от направление 5.5, редовна форма. 

3. Приема нов учебен план на специалност „Техника и технологии в транспорта" за 

ОКС „магистър" след ОКС „Професионален бакалавър" от направление 5.5 и след ОКС 

„Бакалавър", направление 5.1 и 5.13, редовна форма. 

4. Приема актуализиран учебен план на специалност „Транспортна техника и 

технологии" за ОКС „магистър" след ОКС „професионален бакалавър" от направление 5.5. 

5. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници", ОКС „бакалавър", 

редовна и задочна форма. 

6. Приема учебен план за специалност „Екология и опазване на околната среда", ОКС 

„бакалавър", задочно обучение. 

7. Приема актуализиран учебен план на специалност „Туризъм", ОКС „бакалавър", 

редовна и задочна форма. 

8. Приема актуализиран учебен план на специалност „Маркетинг", ОКС „бакалавър", 

редовна и задочна форма. 

9. Утвърждава размера на таксите за обучение срещу заплащане за придобиване на 

ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър” за учебната 2016/2017 г.  

10. Утвърждава размера на таксата за извършване на процедурата по признаване на 

висше образование и завършени периоди на обучение в чужбина. 

11. Приема разпределение на приема по ОКС „професионален бакалавър”, 

„бакалавър” и „магистър” и по специалности за субсидирано от държавата обучение и 

обучение срещу заплащане за учебната 2016/2017 г. 

12. Приема Правилник за обучение на студенти в ОКС "магистър" с методика за 

контрол и отчетност на магистърските програми с утвърдените за целта типови бланки: 

план-сметка, отчет-сметка и сведение. 
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13. Приема Доклад самооценка и документация за програмна акредитация на 

професионално направление 7.4. „Здравни грижи”, научна специалност от регулираните 

професии „Рехабилитатор” за ОКС „професионален бакалавър” и ги предлага на НАОА за 

разкриване на процедура за съответната акредитация. 

14. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2016 г. за Факултет по природни науки и Факултет по обществено 

здраве. 

15. На основание чл. 58, ал. 5, т.5 и ал. 6, т.1 от Правилника 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 Стефан Ванев Хърков на академичната 

длъжност „асистент” по професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност 

Фармацевтична химия в катедра Фармация на Медицински колеж. 

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

академичната длъжност „доцент” в научна област 4. Природни науки, математика и 

информатика, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

01.05.04. ”Аналитична химия”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник.  

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

академичната длъжност „доцент” в научна област 4. Природни науки, математика и 

информатика, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

01.05.02. ”Неорганична химия”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник. 

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

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

научна специалност ”Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник.  

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

академичната длъжност „асистент” в научна област 4. Природни науки, математика и 

информатика, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

”Екология и опазване на околната среда”, със срок 1 месец след обявяването на конкурса 

на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „асистент” в научна област 4. Природни науки, математика и 

информатика, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,  

научна специалност „Информатика (програмиране и използване на компютри)”, със срок 2 

месеца след обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 
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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 доц. д-р Донка Тодорова с една година, считано 

до 28.09.2017 г. 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 Денчо Станев с една година, считано 

до 01.07.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск същият трябва да се изчисти 

в рамките на удължението на трудовия договор. 

23. При издаване на уверения за успех, необходими за участие по програма за 

„Студентски стипендии – фаза 1”, студентите да не заплащат административна такса. 

24. Дава съгласие за участие на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас в 

проект с наименование „Innovative instruments for Financing and Promoting Entrepreneurial 

Business Culture at Universities through ICT Transfer” по програма INTERREG Balkan-

Mediterranean 2014-2020. 

25. Заседанията на Общото събрание на Факултета по технически науки проведени 

на 22.04.2016 г. и 26.04.2016 г. за избори на членове на Факултетен съвет и за попълване на 

състава му са законосъобразни. Всички членове на Факултетния съвет към ФТН са 

избрани законосъобразно. За Декан на ФТН законосъобразно е избрана доц. д-р Йовка 

Николова. 

26. Проведените избори за членове на Съвета към Технически колеж са 

законосъобразни. Всички членове на Съвета на Технически колеж са избрани 

законосъобразно. Процедурата по избор на Директор на ТК е законосъобразна. За 

Директор на ТК законосъобразно е избран доц. д-р Благой Мечков. 

27. Проведените избори за попълване на квотата на административния персонал за 

Общото събрание на Колеж по Туризъм са законосъобразни. За представител на 

административния персонал в Общото събрание на КТ е избрана Марислава Михова. 

Процедурата за избор на студенти за Общото събрание на КТ е законосъобразна. 

Представителите на студентите в Общото събрание на КТ са избрани законосъобразно. 

Всички членове на Съвета на КТ са избрани законосъобразно. 

28. Проведените избори за попълване на квотата на административния персонал за 

Общото събрание на Факултета по природни науки са законосъобразни. За представители 

на административния персонал в Общото събрание на ФПН са избрани: Гергана Георгиева 

и Таня Георгиева. Процедурата по избор на студенти и докторанти за Общото събрание на 
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ФПН е законосъобразна. Представителите на студентите в Общото събрание на ФПН са 

избрани законосъобразно. 

29. Дава съгласие Университетът да кандидатства към „Национален Доверителен 

Екофонд" с проектопредложение „Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на 

сграда на Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров", гр. Бургас. 

30. Дава съгласие Университет „Проф.д-р Асен Златаров", гр. Бургас да осигури 

необходимото съфинансиране по проекта в размер до 220 282,01 лева /двеста и двадесет 

хиляди двеста осемдесет и два лева/. 


