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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.07.2016 г. 

 

(Протокол № 19) 

 

1. Приема График на учебния процес за учебната 2016/2017 г. за ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  

2. Разкрива се обучение по нова специалност „Софтуерно инженерство" към 

акредитирано професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника", 

за ОКС „бакалавър", редовно обучение, с прием за учебната 2016/2017 г. Приемът е в 

рамките на утвърдения от НАОА капацитет за направление 5.3.  

3. Приема актуализиран учебен план на специалност „Индустриален мениджмънт", 

ОКС  „бакалавър", редовна и задочна форма; 

4. Приема актуализирани учебни планове на магистърска програма „Маркетинг 

Мениджмънт" към специалност „Маркетинг": 

- тесен профил, редовно и задочно обучение;  

- широк профил, редовно и задочно обучение; 

- широк профил след ОКС „професионален бакалавър", редовно и задочно обучение; 

5. Приема актуализиран учебен план на специалност „Стопанско управление", ОКС 

„бакалавър", редовна и задочна форма; 

6. Приема актуализиран учебен план на магистърска програма „Език, литература, 

образование" към специалност „Българска филология", редовна форма; 

7. Приема нови учебни планове и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Биотехнологии - храни, хранене и диететика" към специалност „Биотехно 

логии": 

- тесен профил, редовна форма;  

- широк профил, редовна форма; 

8. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Анализ на храните" към специалност „Биотехнологии", тесен профил, с 

преподаване на английски език, редовна форма; 

9. Приема учебен план за специалност „Компютърни системи и технологии", с 

преподаване на английски език, ОКС „бакалавър", редовна форма, 

10. Приема учебен план за специалност „КСТ - комуникационна техника, 

мултимедия и дизайн" с преподаване на английски език, ОКС „бакалавър", редовна форма; 

и квалификационна характеристика на английски език; 
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11. Приема нови учебни планове на магистърска програма „Дизайн. Материали. 

Технологии" към специалност ТММ,  

- тесен профил, редовна и задочна форма, и квалификационна характеристика; 

- широк профил, редовна и задочна форма, и квалификационна характеристика; 

12. Приема актуализиран учебен план на специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия", ОКС „бакалавър", редовна форма; 

13. Приема актуализиран учебен план на Специалност ОУТО, ОКС „професионален 

бакалавър", редовна форма; 

14. Приема актуализиран учебен план на Специалност ОУХР, ОКС „професионален 

бакалавър", редовна и задочна форма; 

15. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Софтуерно инженерство", ОКС „бакалавър", редовна форма; 

 16. Приема квалификационна характеристика на специалност „Техника и технологии 

в транспорта", ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър”. 

17. Приема квалификационна характеристика на английски език за специалност 

„Компютърни системи и технологии", ОКС „бакалавър", с преподаване на английски език. 

18. Приема Правилник за издаване на Годишник на Университет „проф. д-р Асен 

Златаров” (Annual of Assen Zlatarov University).   

19. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация на професионално направление 3.7. 

Администрация и управление. 

20. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация на професионално направление 3.8. 

Икономика, специалност „Маркетинг“. 

21. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки, направени от 

Акредитационната комисия на одобрен проект за откриване на професионално 

направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Техника и 

технологии в транспорта“, за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” в  университет “Проф. 

д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

22. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Техника и 

технологии в транспорта“, за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” в университет “Проф. 

д-р Асен Златаров”, гр. Бургас и ги предлага на НАОА за разкриване на процедура за 

съответната акредитация. 

23. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, направени от постоянната 

комисия по Технически науки и военно дело при програмната акредитация на 
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професионално направление 5.10. Химични технологии в университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас. 

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

1) Увеличава § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с  90 000 лв. 

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

90 000 лв. 

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

1) Намалява § 10-00 „Издръжка“ с  110 000 лв. 

2 )Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с  110 000 лв 

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

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

науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната 

техника (Измервания в електрониката)”, със срок 2 месецa след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник. 

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

академичната длъжност „главен асистент” в област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

специалност Кинезитерапия, със срок 2 месецa след обявяването на конкурса в Държавен 

вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

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

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност 02.01.08 „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и 

апаратура (Електрически измервания)”, със срок 1 месец след обявяването на конкурса на 

интернет-страницата на Университета. 

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

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

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна 

специалност 02.04.00 „Електротехника (Електрически машини и Електрообзавеждане)”, 

със срок 1 месец след обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 

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

академична длъжност „асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, научна 

специалност 05.02.21. “Организация и управление на производството (Стопански анализ)” 
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със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на интернет-

страницата на Университета. 

31. 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. дтн Цонка Иванова Годжевъргова с една 

година, считано до 15.08.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

32. 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 Аврам Сабетай Леви с една година, 

считано до 12.08.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

33.  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 Лило Петков Кунчев с една година, 

считано до 26.07.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

34. Обявява конкурсите за прием на докторанти по плана за учебната 2016/2017 г. с 

одобрените от МОН бройки. 

35. Във връзка с постъпило в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров" 

инвестиционно предложение per. №2567/27.06.2016 г. на Университетска болница „Дева 

Мария", оправомощава ректора – доц. д-р Магдалена Миткова, да обсъди с 

потенциалния инвеститор варианти за реализиране на инвестиционното предложение, като 

бъдат определени финансовите параметри, правната форма, обезпеченията и пр. на 

сделката, по своя преценка. Доц. Миткова да предложи на Академичния съвет обсъдените 

варианти на проекто-договори за вземане на окончателно решение от АС за сключване на 

сделка. 

  

 

 

 


