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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 15.12.2016 г. 

 

(Протокол № 25) 

  

1. Утвърждава Тригодишен тематичен план за написване и издаване на учебници и 

учебни помагала, готова продукция 2017, 2018, 2019 г. 

2. Приема съотношенията между академичните длъжности „професор – доцент – 

главен асистент – асистент“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за 

календарната 2017 г. да са както следва: 1:3:2:3. 

3. Приема решение за промени в бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

за 2016 г., както следва: 

1) Увеличава §45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с  20 000 лв. 

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

20 000 лв. 

3) Намалява §10-00 „Издръжка“ с  41 200 лв. 

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

41 200 лв. 

4. Одобрява подготовката за участие и кандидатстване на Университет „ Проф. д-р 

Асен Златаров” с наименование на проекта: „Интеграция на научни изследвания за 

развитието на иновативни чисти технологии и Кибер-физически и мехатронни системи за 

трансфера им в пазарно ориентирана бизнес среда, чрез изграждане на център по 

компетентност“ и наименование на центъра: „Център по компетентност с партньори 

ХТМУ (водещ), МГУ, ВСУ, ИМК, ГИ и ФОП за иновативни компоненти и системи“ 

акроним: (In Co Re SiS) по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г. 

5. Приема да бъде сключено партньорско споразумение за участие по  процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.002 – ИЗГРАЖДАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ по Оперативна програма ,,Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), с водеща организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ и партньори Минно геоложки 

университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Висше строително 

училище „Любен Каравелов“, Геологически институт "Страшимир Димитров" Институт 
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по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ и Фондация „Общество на 

познанието“. 

6. Във връзка с наличието на нереализирани места от курса за изучаване на 

английски език АС приема предложение незаетите места да бъдат предоставени за курс по 

френски език при същите условия, както при курса по английски език. 

7. Във връзка с дарението, направено от фондация „д-р Димитър Щерев”, 

предназначено за отремонтиране и оборудване на лекционна зала №217 в Органичен 

корпус, АС приема решение да награди проф. Атанас Щерев с грамота и вимпел на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

8. Отчитайки добрите резултати от работата и професионализма на инспекторите в 

отдел „Учебен“, Академичният съвет, с оглед оптимизиране и рационализация на 

дейността им, приема следните решения: 

1) Отдел „Учебен“ се преобразува в „Учебно-информационен център“ (УИЦ); 

2) Утвърждава следната структура на „Учебно-информационен център“: 

- сектор „Магистри“ 

- сектор „Бакалаври“ (вкл. ОКС „професионален бакалавър“) 

3) УИЦ се ръководи от директор – хабилитиран преподавател на основен трудов 

договор в Университета. 

4) Приемат се длъжностни характеристики на Директор УИЦ, на главен експерт 

УИЦ и експерт УИЦ. 


