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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.11.2016 г. 

 

(Протокол № 24) 

 

1 Разкрива се обучение по нова специалност „Химия на козметичните и 

повърхностно активните вещества" към акредитирано професионално направление 4.2. 

„Химически науки", за ОКС „бакалавър", редовно обучение, с прием за учебната 

2017/2018 г. Приемът е в рамките на утвърдения от НАОА капацитет за направление. 

2. Разкрива се обучение по нова специалност „Екология и екологичен менижмънт" 

към акредитирано професионално направление 4.2. „Химически науки", за ОКС 

„бакалавър" и ОКС "магистър", тесен и широк профил, редовно обучение, с прием за 

учебната 2017/2018 г. Приемът е в рамките на утвърдения от НАОА капацитет за 

направление.  

3. Разкрива се обучение по нова специалност „Автомобилна електроника" към 

акредитирано професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и 

автоматика", за ОКС „професионален бакалавър", редовно и задочно обучение, с прием за 

учебната 2017/2018 г. и се приема анотация за кандидатстудентския справочник. Приемът 

е в рамките на утвърдения от НАОА капацитет за направлението. 

4. Разкрива се обучение по нова специалност „Компютърен дизайн в индустрията" 

към акредитирано професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна 

техника", за ОКС „професионален бакалавър", редовно и задочно обучение, с прием за 

учебната 2017/2018 г. и се приема анотация за специалността за включване в 

кандидатстудентския справочник. Приемът е в рамките на утвърдения от НАОА капацитет 

за направлението. 

5. Разкрива се обучение по нова специалност „История и философия" към 

акредитирано професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по", за ОКС 

„бакалавър", редовно обучение, с прием за учебната 2017/2018 г. и се приема анотация за 

специалността за включване в кандидатстудентския справочник. Приемът е в рамките на 

утвърдения от НАОА капацитет за направлението. 
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6. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Химия на козметичните и повърхностно активните вещества“, ОКС „бакалавър“, редовна 

и задочна форма на обучение. 

7. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Екология и екологичен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

8. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Екология и екологичен мениджмънт“, ОКС „магистър“ за студенти, завършили 

„бакалавър“ и „магистър“ от други професионални направления, редовна форма на 

обучение. 

9. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„Екология и екологичен мениджмънт“, ОКС „магистър“ за студенти, завършили 

„бакалавър“ от специалност “Екология и опазване на околната среда“, редовна форма на 

обучение.  

10. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Акушерка“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

11. Приема нов учебен план на магистърска програма „Биотехнологии – храни, 

хранене и диететика“, ОКС „магистър“, за студенти завършили „бакалавър“ и „магистър“ 

от други професионални направления, задочно обучение. 

12. Приема актуализиран учебен план и актуализирана квалификационна 

характеристика на специалност „Химия“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

13. Приема актуализиран учебен план на специалност „Екология и опазване на 

околната среда“, ОКС „магистър“, за студенти, завършили ОКС „бакалавър“ от същата 

специалност, редовна форма на обучение. 

14. Приема актуализиран учебен план на специалност „Електроника“, ОКС 

„магистър“, за студенти, завършили ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от ПН 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика“, редовна и задочна форма на обучение. 

15. Приема актуализиран учебен план на специалност „Електроника“, ОКС 

„магистър“, за студенти, завършили ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от други 

професионални направления, редовна и задочна форма на обучение. 

16. Приема пакет от план-сметки на магистърски програми, стартиращи през зимния 

семестър на  2016 г. 
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17. Приема Правилник за организацията и провеждането на дистанционнa формa на 

обучение в Университет "Проф. д-р Асен Златаров",  гр.  Бургас 

18. Приема Система за контрол на качеството в дистанционна форма на обучение 

(допълнение към „Системата за оценяване и поддържане на качеството на учебния процес“ 

в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас). 

19. Приема Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма 

на обучение, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури. 

20. Приема Методика за подготовка, организация и провеждане на дистанционна 

форма на обучение в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас. 

21. Приема Стандарт за разработване и приемане на учебна документация за 

дистанционна форма на обучение (допълнение към съществуващия стандарт за учебна 

документация на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас). 

22. Приема Политика за осигуряване на достъп до СДО за лица със специални 

образователни потребности и в неравностойно положение. 

23. Приема Справочник за организация на достъпа до информационни ресурси на 

системата за дистанционно обучение (за преподаватели). 

24. Приема Справочник за организация на достъпа до информационни ресурси на 

системата за дистанционно обучение (за студенти). 

25. Приема Справочник за правата и задълженията на студентите в ДФО. 

26. Приема Доклад за изпълнение на препоръките направени от постоянната комисия  

при програмната акредитация на професионално направление 5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и авиация”, ОКС „професионален бакалавър” в Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Бургас. 

27. Приема финансовия отчет на кандидатстудентската кампания за уч. 2016/2017 г. 

Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално разпределение 

на сумата за възнаграждения от т. ІV на отчета между участниците в кампанията, 

съобразно тяхното участие и принос, като 56% от сумата се разпределят за служителите в 

Учебен отдел. 

28. Академичният Съвет НЕ ИЗБИРА  д-р инж. Росен Стаматов Русев за редовен 

асистент към катедра „ЕЕКТ” в Технически колеж. 
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29. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2. Химически науки, 

научна специалност ”Екология и опазване на екосистемите” (при преработване на нефт и 

нефтопродукти), със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 

интернет-страницата на Университета. 

30. 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. Стойко Петров Петров с една година, 

считано до 19.01.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в рамките на  удължението на трудовия договор. 

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. Любомир Тодоров Влаев с една година, 

считано до 28.01.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор 

32. Приема промени в бюджета на Университета за 2016 г., както следва: 

1) Увеличава § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с  40 000 лв. 

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

40 000 лв. 

3).Намалява § 10-00 „Издръжка“ със 111000 лв. 

4) Увеличава §02-00„Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 

111000 лв. 

33. Във връзка с обявената обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет 

„Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на НИС”, одобрява 

средствата, необходими за заплащане на лицензи за софтуерните продукти на 

компютърното оборудване в размер до 2000 лв., да се отпуснат от фонд „Текущо 

финансиране и подпомагане”. 

34. Приема положителна оценка от атестирането на ас. Райна Димова Димова и 

предлага да се продължи трудовият й договор. 

35. Приема положителна оценка от атестирането на ас. Ренета Олегова Григорова  

и предлага да се продължи трудовият й договор. 
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36. Във връзка с празниците Коледа и Нова година, през месец декември да се 

предоставят ваучери за подарък в размер от 20,00 (двадесет) лв. за всяко дете на възраст 

до десет години, включително и навършващите през 2016 г., от предвидените средства 

във Фонд „СБКО“ – перо „Други“, на всички служители –майки или бащи (ако майката не 

работи в Университета). 

37. За цялостен принос в дейността на висшето училище през 2016 г. и за сметка на 

приходите по бюджета на университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от 

персонала в размер до 250 лв. диференцирано при спазване на следните условия: 

1) Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор, 

към 01.12.2016 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 нетрудоспособност поради продължително  

заболяване, бременност, раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна 

възраст (чл.162, 163, и 164 от КТ) не се ползват  с правата по т.1. 

4) Размерът на наградата да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец 

от годината, има „отработени” по-малко от половината работни дни за месеца. За 

„отработено” време да се зачита и времето  през което лицето е било в платен годишен 

отпуск. 

5) Наградите да се начислят във ведомостите за работна заплата за месец 

декември 2016 г. 

 


