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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 09.06.2016 г. 

 

(Протокол № 16) 

 

1. Приема Годишен отчет на ръководството за периода юни 2015 г.–юни 2016 г.  

2. Приема решение за промяна в Правилника за учебната дейност относно 

освобождаване от учебни занятия по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ на 

студенти с намалена работоспособност, с увреждания  и бременни, както следва: 

Студенти с намалена работоспособност, с увреждания  и бременни се освобождават от 

учебни занятия по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“, след като 

представят в Отдел „Учебен” необходимите документи, удостоверяващи състоянието 

им. За освободените студенти отпада необходимостта от заверка на дисциплината. 

3. Приема актуализация на Методика за определяне бюджетите на основните звена.  

4. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 3.9. „Туризъм", специалности „Организация и управление на хотела и 

ресторанта”, „Организация и управление на туристическото обслужване” и „Туризъм” за 

ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", редовно и задочно 

обучение и ги предлага на НАОА за разкриване на процедура за съответната акредитация. 

5. Приема Доклад до Постоянната комисия по педагогически науки и социални 

дейности относно разширяване на капацитета за професионално направление 1.2. 

„Педагогика”, ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър". 

6. Приема  решение за промяна в бюджета на Университета за 2016 г., както следва: 

1) Увеличава § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с 50 000 лв. 

2) Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 

50 000 лв. 

7. Приема резултатите от конкурса за „Общоуниверситетски научни грантове”. 

Одобрени са два проекта, както следва:  

1) Проект на тема „Моделиране на системи мобилни приложения с интелигентни 

инструменти за управление” с ръководител доц. д-р Станислав Симеонов – тригодишен, 

сума за първа година – 12 000 лв.  

2) Проект на тема „Хибридни технологии за отстраняване на биогенни елементи от 

отпадъчни потоци и възстановяването им като торови препарати за приложение в 

органичното земеделие” с ръководител доц. д-р Хюсеин Йеменджиев – двугодишен, сума 

за първа година – 19 200 лв. 
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8. Утвърждава научно жури за провеждане на конкур за академична длъжност 

„доцент" в професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Технология 

на лекарствените форми с биофармация” в състав: 

Вътрешни членове: 

1) проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов – ръководител катедра Фармация в МК 

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

2) доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, д.ф. – катедра ПКД във ФОЗЗГ  при 

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

3) доц. д-р Радко Златков Радев - катедра ПКД във ФОЗЗГ при Университет „Проф. 

д-р А. Златаров", гр. Бургас. 

Външни членове: 

1) проф.д.ф.н. Златка Димитрова Димитрова – пенсионер; 

2) проф.д.ф.н. Евгени Христов Минков – пенсионер; 

3) доц.д-р Стефка Николова Иванова, д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ 

Варна; 

4) доц. д-р Бранимира Симеонова Пенева, д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ 

София. 

Резервни членове: 

1) акад. проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, д.м.н. – Университет „Проф д-р 

А. Златаров",  гр. Бургас; 

2) доц. д-р Радослав Радев Радев – пенсионер. 

9. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична длъжност 

„доцент" в професионално направление 7.3. Фармация и научна специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия” в състав: 

Вътрешни членове: 

1) проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов – ръководител катедра Фармация в МК 

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

2) проф. д-р Мими Георгиева Стойчева – декан на ФОЗЗГ при Университет 

„Проф.д-р А. Златаров",  гр. Бургас; 

3) доц.д-р Калоян Добринов Георгиев, д.ф. – катедра ПКД във ФОЗЗГ при 

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

Външни членове: 

4) проф.д.ф.н. Златка Димитрова Димитрова – пенсионер; 

5) проф.д.ф.н. Евгени Христов Минков – пенсионер; 

6) доц.д-р Ренета Гевренова, д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ София; 

7) доц. д-р Нико Бенбасят, д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ София. 
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Резервни членове: 

1) акад. проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, д.м.н. – Университет „Проф д-р   

А. Златаров",  гр. Бургас; 

2) доц. д-р Радослав Радев Радев – пенсионер. 

10. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична длъжност 

„доцент" (двама) в професионално направление 7.1.  Медицина и научна специалност 

“Хирургия” в състав: 

Вътрешни членове: 

1) акад. проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, д.м.н. – Университет „Проф д-р   

А. Златаров",  гр. Бургас. 

Външни членове: 

2) проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н. – началник клиника по съдова хирургия 

и ангиология при УНСБАЛ „Света Екатерина", София; 

3) проф. д-р Чавдар Крумов Славов, д.м.н. – началник клиника по урология към 

УМБАЛ „Александровска" София; 

4) проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, д.м.н. – началник клиника 

"Ендоскопска хирургия" към ВМА – София; 

5) доц. д-р Таньо Иванов Сечанов, д.м. – началник клиника по ендокринна хирургия 

- УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", София; 

6) доц. д-р Теодор Димитров Атанасов, д.м. – началник клиника по лапароскопска 

хирургия към УМБАЛ „Софиямед"; 

7) доц. д-р Красимира Калинова Атанасова, д.м. – катедра „Специална хирургия" 

Медицински факултет Стара Загора. 

Резервни членове: 

1) проф. д-р Никола Николов Владов, д.м.н. – началник клиника „Чернодробно-

панкреатична хирургия и трансплантология"  към ВМА – София 

2) доц. д-р Николай Недков Ангелов, д.м. – специализирана хирургична клиника 

„Св. Йоан Рилски", Ямбол. 

11. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурса за “професор" в 

професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление 

(Туризъм - културен туризъм и глобализация в туризма)" в състав: 

Външни членове 

1) проф. д-р Таня Петрова Парушева – УНСС, катедра „Икономика на туризма"; 

2) доц. д-р Ася Димитрова Пенчева – УНСС, катедра „Икономика натуризма"; 

3) проф. д-р Марин Найденов Нешков – Икономически университет Варна, катедра 

„Икономика и организация на туризма"; 
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4) проф. д-р Иван Гатев Марков – Университет „Св. Св. Кирил и Методий" -Велико 

Търново, катедра „Маркетинг и туризъм"; 

Вътрешни членове 

5) проф. дин Диана Атанасова Радойнова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров", 

гр. Бургас, катедра „ИУТО"; 

6) проф. д-р Стоян Петков Маринов – Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. 

Бургас, катедра „Маркетинг и туризъм"; 

7) доц. д-р Румен Христов Янков – Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. 

Бургас, катедра „Маркетинг и туризъм". 

Резервни членове 

1) проф. д-р Велико Великов – ВУАРР, Пловдив; 

2) проф. д.н. Таня Горчева – Стопанска академия Свищов. 

12. Приема  промени в Правилника на Студентски съвет. 

13. Приема Отчет за дейността на Комисията по етика на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ (за периода октомври 2013 г. – юни 2016 г.). 

14. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведе-

ните избори във Факултета по природни науки. Заседанието на Общото събрание за 

избори на  членове на Факултетен съвет към ФПН е законосъобразно. Всички членове на 

Факултетния съвет са избрани законосъобразно. За декан на ФПН законосъобразно е 

избрана доц. д-р Светлана Димитрова Желева. 

15. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведе-

ните избори в Колеж по туризъм. Процедурата по избор на Директор е законосъобразна. За 

Директор на Колежа по Туризъм законосъобразно е избрана проф. дин Диана Радойнова. 

16. 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 Неделчо Неделчев с една година, 

считано до 06.07.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

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

на  академична длъжност „асистент” по професионално направление 3.7. „Администрация 

 и управление”, научна специалност  05.02.21.  “Организация и  управление на 

производството (Стратегическо управление)” със срок на подаване на документите 1 месец 

след обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 


