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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.10.2016 г. 

 

(Протокол № 22) 

 

1. Приема Отчет за резултатите от кандидатстудентската кампания за учебната 

2016/2017 г. и дава висока оценка на преминалата кампания. 

2. Приема Доклад по прилагането на вътрешна система за оценяване и поддържане 

на качеството на обучение и академичния състав във висшето училище във връзка с 

изпълнение на програма от мерки по САНК за изпълнение на препоръки при институцио-

нална акредитация на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

3. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, направени от постоянната комисия 

по Стопански науки и управление при програмната акредитация на професионално 

направление 3.9. „Туризъм“ в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

4. Приема актуализация на Правила за отпускане на стипендии, награди и помощи в 

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

5. Приема актуализация на Правилник за настаняване, вътрешен ред и ползване на 

студентските общежития и студентските столове в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”. 

6. Избира доц. д-р Братой Георгиев Копринаров на академичната длъжност 

„професор“ по професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност 05.02.18. 

„Икономика и управление (Туризъм – културен туризъм и глобализация в туризма)”. 

7. На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и §13 (1), т.1. от допълнителните разпоредби на 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 доц. д-р Бранимира 

Симеонова Пенева за редовен доцент на ½ щат по научна специалност 03.02.01 

„Технология на лекарствените форми и биофармация” за нуждите на МК. 

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 Павлик Рахнев с една година, считано 

до 31.10.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти 

в  рамките на удължението на трудовия договор. 

9. 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 на ½ щат с 
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Университет „Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Мария Великова с една 

година, считано до 05.11.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

10. 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 на ½ щат с 

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Симеон Пацов с една 

година, считано до 13.10.2017 г.  При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

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

академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 4.3. Биологически 

науки, научна специалност 02.11.11. ”Технология на биологично активните вещества (вкл. 

ензими, хормони, белтъчини)” за нуждите на катедра „Фармация” в Медицински колеж, 

със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-

страницата на Университета. 

12. Преструктурира катедрите „Основи на химичните технологии” и „Технология на 

материалите и материалознание” в нова катедра „Технологии, материали и материалозна-

ние” с академичен състав съставите на двете катедри. При преструктурирането на двете 

катедри да се осъществи предварителна инвентаризация на имуществото на катедрите, при 

съблюдаване на всички законови изисквания и инвентарът да се зачисли към новосъзда-

дената катедра.  

13. Преобразува катедрите „Методика на обучението” и Педагогика и психология” в 

катедра „Педагогика и методика на обучението”. Академичният състав на катедра „Педа-

гогика и методика на обучението” се допълва с проф. дпн Маргарита Терзиева и доц. дпн 

Нели Колева. 

14. Академичният състав на катедра „История и философия” се допълва с доц. д-р 

Биляна Цонкова и гл. ас. Светозар Димитров. 

15. В срок до 31.10.2016 г. зам.-деканът по УД на ФОН да организира провеждане на 

избори за ръководители на катедра „Български език и литература” и катедра „Педагогика и 

методика на обучението”. 

16. Приема промени 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. 

17. Одобрява получаване на безвъзмездно финансиране от страна на Лабораторията 

по математична химия (ЛМХ) за поставяне на тревна настилка на спортните площадки в 
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размер до 90 000 лв, при спазване на националното законодателство. Предоставя на ЛМХ 

възможност за ползването на спортните площадки в извън учебно време. 

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

Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас се организират 4 курса за обучение по 

английски език от 100 учебни часа със следното разпределение: ФТН – 8 курсисти; ФОЗЗГ 

– 10 курсисти; ФОН – 8 курсисти; ФПН – 6 курсисти; КТ – 3 курсисти; ТК – 3 курсисти; 

МК – 2 курсист; ДЕО – 1 курсист; МС и СДК – 2 курсисти. Преподавателите 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 и те не са участвали в предишния курс (3 докторанти). Докторантите да не 

заплащат участието си в курса. Общата сума, необходима за заплащане на преподавате-

лите по английски език, провеждащи курсовете, да бъде в размер до 2 650 лв.   

19. Приема  предложение за присъждане на почетно звание „доктор хонорис кауза“ 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” на доц. Кристалина Георгиева 


