
 1 

Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.06.2017 г. 

 

(Протокол № 34) 

 

1.Приема График на учебния процес през учебната 2017/2018 г. за ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС  „бакалавър“ и ОКС „магистър“  

2. Приема нови и актуализирани учебни планове и съответните  квалификационни 

характеристики по приложен списък 

3. Утвърждава списък с магистърски програми за кандидатстудентски прием в ОКС 

„магистър“ през учебната 2017/2018 г.  

4. Приема решение за разкриване на нова магистърска програма „Електротехнически 

и електронни системи и измервания“, ПН 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика”.  

5. Признава висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър” по специалност „Аналитична химия” на Аднан Абдул Мехди Фалах с цел 

продължаване на образованието му в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, 

ОНС „доктор” по докторска програма „Технология за пречистване на водите”,  

професионално направление 5.10. „Химични технологии”. 

6. Приема решение за обявяване на конкурси за докторанти за уч. 2017/18 г. – 8 

бройки за редовно обучение  и 4 бройки за задочно обучение. 

7. Приема Доклад самооценка за институционална акредитация на Университет 

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

8. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния 

съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и 

контрол. 

9. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 5.6. „Материали и материалознание” за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. 

10. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 1.2. „Педагогика” за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. 

11. Приема Доклад самооценка за изпълнение на препоръки при програмна 

акредитация на професионално направление 1.2. „Педагогика” за ОКС „бакалавър” и ОКС 

„магистър”. 

12. Приема Доклад самооценка за изпълнение на препоръките, формулирани в 

решение на Постоянната комисия по Стопански науки и управление при програмна 
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акредитация на професионално направление 3.7. „Администрация и управление” за ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър”. 

13. Приема решение за създаване на “Департамент за квалификация и професионално 

развитие на педагогически специалисти” в структурата на отдела за следдипломна 

квалификация. 

14. Приема актуализирана административно-управленска структура на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, съгласно изискванията на ЗВО. 

15. Приема Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

16. Приема Отчет за работата на Комисията по етика за дейността й през периода 

юни 2013 г. – юни 2017 г.  

17. Приема актуализиран деветчленен състав на  Комисията по етика с председател 

доц. д-р Любка Атанасова. 

18.Приема Актуализира Методика за определяне на бюджетите на основните звена с 

документ за практическо приложение за 2017 г.  

19. Избира д-р Мария Николаева Стойчева на академичната длъжност „гл. 

асистент” в професионално направление 2.1. „Филология”, научна специалност 05.04.21 

„Романски езици (френски език)“ за нуждите на ДЕО. 

20. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.10. „Химични 

технологии”, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите 

вещества и труднотопимите неметални материали” със срок на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

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

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика”, професионално направление 4.3. „Биологически науки”, 

научна специалност 01.06.02. „Зоология“, със срок на подаване на документите 2 месеца 

след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

22. 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. дтн Цонка Иванова Годжевъргова с една 

година, считано до 15.08.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

следва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 
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23. 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 доц. д-р Хрисула Недялкова с една година, 

считано до 11.09.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

24. 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 доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев с една година, 

считано до 31.10.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

25. 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 доц. д-р Благой Чанев Мечков с една година, 

считано до 01.10.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

26. Одобрява финансиране от Фонд „Текущо подпомагане“ на заявка за патент  

№112268/08.04.2016 „Био-електрохимичен реактор за неутрализиране и инхибиране на 

свободни радикали” в размер на 390 лв. 

27. Одобрява финансиране от Фонд „Текущо подпомагане“ на заявка за патент  

№112396/15.12.2016 „Метод за пречистване на води с природен зеолит, тип 

клиноптилолит”  в размер на  210 лв. 

28. Одобрява финансиране от Фонд „Текущо подпомагане“ на абонамент на 

списание „Journal of Environmental Protection and Ecology“ за 2017 година в размер на 

580 лв. Средствата да са от перо „За абонамент за достъп до международни база данни“. 

29. Приема положително решение относно възможно обявяване на конкурси за 

хабилитирани и нехабилитирани преподаватели при положителна атестация за 

специалност „Акушерка”.  

 

 


