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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 27.04.2017 г. 

 

(Протокол № 31) 

 

1. Признават се оценките от професионално състезание Хакатон 2017: „Създаване 

на софтуерни приложения за околната среда на град Бургас" за балообразуващи при 

кандидатстване в специалностите във ФТН – „Компютърни системи и технологии" и 

„Софтуерно инженерство", редовна и задочна форма 

2. Признават се оценките от професионалните състезания, проведени в 

Професионална гимназия по транспорт – Бургас, СУ „Отец Паисий" – с. Люляково, СУ 

„Елин Пелин" – гр. Руен, ПГ по СС „Хан Аспарух" – гр. Исперих, СУ „Христо Ботев" – гр. 

Айтос, СУ „Н. Й. Вапцаров" – гр. Айтос, в периода 16-30 март 2017 г., за балообразуващи 

при кандидатстване в специалностите във ФТН – Органични химични технологии, 

Неорганични химични технологии, Биотехнологии, Технология на материалите и 

мениджмънт, Технология на материалите и материалознание, Химично инженерство, 

Електроника, Електроника и автоматизация на ВЕИ, Техника и технологии в транспорта, 

редовна и задочна форма. 

3. Признава се оценка „отличен 6" на наградените с грамоти за екологичен принос и с 

грамоти с награда за 1-во, 2-ро и 3-то място на научната конференция "Да мислим 

екологично за бъдещето ". Оценката се признава за балообразуваща при кандидатстване в 

следните специалности във ФПН – Екология и опазване на околната среда, Екология и 

екологичен мениджмънт, редовна и задочна форма. 

4. Оценките от т.1, т.2 и т.3 са със статут на конкурсен изпит. 

5. С оценките от т.1, т.2 и т.3 кандидатите участват в класирането по реда, установен 

в Университета, съобразно приложените списъци с имената на кандидат-студентите, 

техните резултати и заявени желания. 

6. Приема план-сметка на магистърска програма „Управление на туризма“, задочна 

форма на обучение, с начало месец февруари 2017 г.  

7. Приема Правила и процедури за работа със студентски жалби в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас. 

8. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 2.1. „Филология", специалност „Българска филология", ОКС „бакалавър" и 

ОКС „магистър" – Магистърска програма „Език, литература, образование". 

9. Избира ас. д-р Добринка Тотева Тотева на академичната длъжност „гл. 
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асистент” в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. 

Германски езици (немски език) , за нуждите на Департамента по езиково обучение. 

10. Приема допълнение на чл.11 ал.3 в Методика за изчисляване на такси за обучение 

и допълнителни административни услуги, предлагани от Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, гр.Бургас, както следва: 

- т.15. За изготвяне на документация за оторизиране/валидиране на професионални 

компетенции, придобити в условия на университетското образование за работа в чужбина.  

11. Утвърждава план-сметка за обучение на чужденци през втори семестър на  

учебната 2016/2017 учебна. Приема стойността на час упражнение да е в размер на 2 лв, а 

режийните за университета – в размер на 20%. 

12. Приема резултатите от конкурса за научно-изследователска и художествено-

творческа дейност за 2017 г. Одобрените нови проекти са както следва: 

1) Комисията към ФТН, ТК  одобри 4 нови проекти на обща стойност  14 640 лв. 

2) Комисията към ФПН, ЦНИЛ одобри  4 нови проекта на обща стойност  11 900 лв. 

3)Комисията към ФОН, ДЕО, КТ одобри 7 нови проекта на обща стойност 16 900лв. 

В едноседмичен срок след решението на АС се сключва договор между Ръководителя 

на НИС и Ръководителя на проекта. Договорът се придружава от заявката за участие в 

конкурса, оригинала на решенията на Комисията и АС, рецензиите, план-програма, 

предварително финансово разпределение по години, план-сметка за първа година на 

проекта. 

13. Приема решение за преобразуване на отдел „Човешки ресурси“ в звено 

„Управление и координация на човешките ресурси”.  Организационната структура на 

звено „Управление и координация на човешките ресурси” включва: ръководител звено, 

експерт, инспектор. 

14. Приема решение за промяна в бюджета, както следва: 

1) Намалява § 95-07 „Наличност в левове по сметки в края на периода“ с 307 000 лв. 

2) Увеличава § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с  307 000 

лв. 

 

 


