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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 19.01.2017 г. 

 

(Протокол № 27) 

 

1. Приема Кандидатстудентски справочник за 2017/2018 г. и Правила за приемане на 

студенти в Университет "Проф. д-р Асен Златаров. 

2. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика на специалност 

„История и философия“, в професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението 

по…“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

3. Приема актуализиран учебен план и актуализирана квалификационна характе-

ристика на специалност „История и психология“, в професионално направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по…“,ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

4. Приема актуализиран учебен план и актуализирана квалификационна характе-

ристика на специалност „Български език и история“, в професионално направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по…“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

5. Приема актуализиран учебен план и актуализирана квалификационна характе-

ристика на магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното учили-

ще“, към специалност „Български език и история“, 4 семестъра, редовна и задочна форма. 

6. Приема промяна в Наредбата за определяне на учебната заетост на академичния 

състав за учебната 2016/2017 г., както следва: 

1) Учебната заетост за ръководство на дипломанти в магистърски програми се 

привежда в часове според продължителността на разработката, съгласно учебния план, по 

1.5 часа на седмица на дипломант за специалностите от ФТН, ФПН и специалност 

„Индустриален мениджмънт“ от ФОН. За останалите специалности от ФОН и ФОЗЗГ - по 

6 часа на дипломант. (Точка 2.2. от Наредбата за определяне на учебната заетост) 

2) Учебната заетост за дипломни защити, държавен и докторантски изпит – за 1 

изпитан студент (докторант) – 0.3 часа. (Точка 2.6.от Наредбата за определяне на учебната 

заетост) 

3) Платените наднормени часове за всички членове на академичния състав на 

Университета са до 300 часа за натоварване от ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС 

„бакалавър“. (Точка 4. от Наредбата за определяне на учебната заетост) 

Промените да влязат в сила от летен семестър на уч. 2016/2017 г. 
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7. Възлага на Ръководството на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

да сформира комисия, която да предложи мерки за оптимизиране на учебния процес и на 

учебните планове. 

8. Приема да се преобявят незаетите пет бройки за докторанти, както следва: в област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – 2 бройки, в област на 

висше образование 5. Технически науки – 3 бройки. 

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

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

научна специалност 01.05.01. ”Теоретична химия”, със срок 2 месеца след обявяването на 

конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

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

науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 

02.22.02 ”Технология за пречистване на водите”, със срок 2 месеца след обявяването на 

конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. 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 (Стопанска 

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

интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 2.1. Филология,  

научна специалност 05.04.20 ”Германски езици – немски език”, със срок 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 2.1. Филология,  

научна специалност 05.04.21 ”Романски езици – френски език”, със срок 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

14. Във връзка с обявения от Университета конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент ”(ДВ, бр.94, 25.11.2016.) по научно направление 4.3 

"Биологически науки", научна специалност „Технология на биологично активните 

вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)" шифър 02.11.11 избира научно жури в 

състав: 

1. проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова – Университет  „Проф. д-р Асен 

Златаров", Бургас 
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2. проф. д-р Красимир Георгиев Василев – Университет ”Проф. д-р Асен Златаров",  

Бургас 

3. проф. дфн Стефан Димитров Николов – Университет  ”Проф. д-р Асен Златаров",  

Бургас 

Външни членове: 

1. доц. д-р Радослав Радев - пенсионер 

2. доц. д-р Светла Фоткова Георгиева - МУ Варна 

Резервни членове: 

1. доц. д-р Катя Иванова Габровска – Университет „Проф. д-р Ас. Златаров", Бургас 

2. проф. дфн Златка Димитрова Димитрова – пенсионер 

15. Дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас да подготви 

документация за участие в процедура по „Изграждане и Развитие на Центрове за 

Компетентност“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 

следните проекти: 

- Проект „Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии -

MIRACle”. Водещата организация е ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН. От страна на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се планира създаване на специализирани 

лаборатории по: а)Интелигентни системи и б) Биохимично обработване на води и утайки.  

- Проект „Център за компетентност „Чисти технологии за устойчиво развитие – 

води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Водещата организация е 

Биологичен Факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (Centre for Competency “Clean 

technologies for sustainable development – waters, waste, energy for circular economy”). От 

страна на Университет „Проф. д-р Асен Златаров се планира създаване на специализирана 

лаборатория по Мониторинг на качествата на природни води на базата на горивни и 

електролизни клетки. 

- Проект „Център за компетентност “Университет за Наука, Информатика и 

технологии в е-Обществото”, УНИТе Водещата организация е СУ "Св. Климент 

Охридски". От страна на Университет „Проф. д-р Асен Златаров се планира създаване на 

следните специализирани лаборатории: а) Лаборатория системи в реално време и вградени 

системи (за ПРОТОТИПИ), б) Компютърна лаборатория хетерогенни и вградени 

архитектури и обработване на данни, в) Лаборатория за Био-електрохимични процеси. 

- Проект „Център за компетентност "Кибер-сигурност на Индустриални 

Системи. Водещата организация е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.  

От страна на Университет „Проф. д-р Асен Златаров се планира създаване на следните 

специализирани лаборатории: а) Лаборатория компютърни комуникации, б) Лаборатория 

индустриално управление и с) Лаборатория Екологични енергийни източници. 
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16. Одобрява безвъзмездното финансиране, предоставено от Лабораторията по 

математична химия за поставяне на тревна настилка на спортните площадки, да бъде 

променено от 90 000 лв. на 105 000 лв., при спазване на националното законодателство. 

17. Отменя решение на АС от 19.12.2013 г. т.4. и въвежда от 1.01.2017 г. фиксирана 

ставка за надбавките към работната заплата за 2017 г,. както следва: 

- за образователна и научна степен „доктор" - 315 лева 

- за научна степен „доктор на науките" - 630 лева. 

 


