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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 18.05.2017 г. 

 

(Протокол № 33) 

 

1. Приема Годишен отчет на ръководството на Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас за периода юни 2016 г. – юни 2017 г. 

2. Приема пакет от 44 нови и актуализирани учебни планове и съответните 

квалификационни характеристики, по приложен списък. 

3. Приема разпределение на приема на студенти в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров” по специалности, форми на обучение и ОКС  за учебната 2017/2018 г. 

4. Приема Система за провеждане на изпитни процедури в Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Бургас 

5. Утвърждава таксите за обучение на студенти в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров" срещу заплащане за придобиване на ОКС  “професионален бакалавър”, ОКС 

“бакалавър” и ОКС “магистър” за учебната 2017/2018 г.  

6. Приема план-сметки за защити на дисертационни трудове, във връзка с чл. 37 от 

Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, както следва: за ОНС доктор – 2 500 лв, за НС 

доктор на науките – 6 000 лв. 

7. Приема Доклад самооценка за следакредитационно наблюдение и контрол на 

професионално направление 2.1. „Филология", специалност „Българска филология", за 

ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" – МП „Език, литература, образование" във ФОН 

8. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 5.10. „Химични технологии", за ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" 

9. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 5.11. „Биотехнологии", за ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" 

10. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2017 г. във ФОЗЗГ и МК. Одобрени са 5 нови проекта на обща 

стойност – 13 777 лв. 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. 
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11. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2017 г. Одобрен е един проект на тема: „Имунофлуоресцентни 

китове за микотоксини и патогени в храни” с ръководител доц. д-р Катя Габровска. Срок 

на изпълнение – 2 години. Финансиране за първа година – 22 000 лв. 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. 

12. Приема квоти за 2017 г. по основни звена за обявяване на конкурси за 

академичните длъжности: професор, доцент, гл. асистент и асистент в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров".  

13. Дава положителна атестационна оценка на следните преподаватели от ТК: 

1) Гл. ас. д-р Иван Христов Иванов 

2) Ас. Емил Сотиров Богословов 

3) Ас. Станчо Костов Едрев 

4) Ас. Юлиан Анестиев Петров 

5) Ас. Васил  Петров Василев 

14. 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 Аврам Сабетай  Леви с 

една година, считано до 12.08.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, 

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

15. Приема промени в бюджета на Университета за 2017 г., както следва: 

1) Намалява  § 10-00 „Издръжка“ със 117 900 лв. 

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

117 900 лв. 

16. Дава съгласие Университет “проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект “Designing A Route For Tourism Entrepreneurs: Black Pearl Necklace (BPN)”, 

финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-2020, с водещ партньор Amasya 

University Merzifon Vocational School, Амасия, Турция. 

17. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект "Hazard early warning system (tool) for strengthened cross-border monitoring -

HYGEEA”, финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-2020, с водещ партньор 

 Ovidius  University в Констанца, Румъния. 

18. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект “FROM THE HITTITE SUN TO GREEN ENERGY. Development of tourism in the 
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Black Sea region by innovative methods”, финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-

2020, с водещ партньор Sinirli Sorumlu Altinoluk Yenilenebilir Enerji Üretim  Kooperatifi 

(Limited Responsible Altınoluk Renewable Energy Production Cooperative), Чорум, Турция. 

19. Дава съгласие Университет “проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект  "Raising Awareness and joint Monitoring for a Marine-Litter Free Black Sea - 

MARLITFREE", финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-2020. Водещ партньор е 

Rize Municipality, Ризе, Турция. 

20. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект "Promotion of Cultural Creative Industries in Black Sea Basin", финансиран от СОП 

„Черноморски басейн” 2014-2020. Водещ партньор е Dolpfin Profesyonel Network, в 

Истамбул, Турция. 

21. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект "Monitoring of Climate Change Adaptation in BSB (МOCCA)”, финансиран от СОП 

„Черноморски басейн” 2014-2020. Водещ партньор е Tekirdağ Metropolitan Municipality - 

Water and Wastewater Administrtion, Текирдаг, Турция. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlz_HlkvnTAhXKFywKHTCyDEQQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dolpfin.com.tr%2F&usg=AFQjCNEn62dUB2ol0qnVzkLtxczbjlSy3w

