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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 14.12.2017 г. 

(Протокол № 40) 

 

1. Приема учебни планове и квалификационни характеристики за програмна 

акредитация за следните докторски програми от Професионално направление 1.2. „Педаго-

гика“, област на висше образование 1. Педагогически науки: 

1) Теория на възпитанието и дидактика 

2) Методика на обучението по математика в началното училище  

3) Методика на обучението по математика в детската градина  

4) Методика на обучението по Български език и литература в  детската градина и 

началното училище 

5) История на педагогиката и българското образование  

6) Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика) 

2. Приема  типова бланка за учебен план за докторска програма.  

3. Утвърждава  частична промяна в учебния график за летен семестър на учебната  

2017/2018 г., като учебните занятия за студентите от специалностите ОХТ, НХТ, ТММ, 

ХИ и БТ, всички курсове, задочна форма на обучение, да започнат на 5.02.2018 г. 

4. Приема  типова бланка за справка за наднормени часове  

5. Приема  план-сметки на магистърски с начало месец октомври 2017 г. по прило-

жен списък.  

6. Приема  план-сметка за обучението на чужденци през първи семестър на 

2017/2018 г., като стойността на един час упражнение да е 4.50 лв, а режийните разходи за 

университета да са в размер на 31,2%. 

7. Приема да се актуализират всички вътрешни документи за работата и дейността  

на Университета, съгласно приложение 1, във връзка с подготовката за разкриване на 

Факултет по медицина към  Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас. 

8. Приема актуализация на  Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 

Бургас. 

9. Приема актуализиране на Правила за отпускане на стипендии, помощи и награди в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. 

10. Приема актуализиране на   Счетоводната политика на университета. 

11. Утвърждава Доклад-самооценка и документацията към него за програмна 

акредитация на професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“ за 

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение, в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. 
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12. Утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА по 

предходна процедура на програмна акредитация на професионално направление 

5.6. „Материали и материалознание“ за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна и 

задочна форма на обучение, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. 

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

академичната длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04 

„Технология на тежкия или основен ограничен синтез” със срок на подаване на 

документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-

страницата на Университета. 

14. Утвърждава състава на научно жури за провеждане на конкурс за академичната 

длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. „Обществено здраве”, научна специалност „Кинезитера-

пия”, както следва: 

Вътрешни членове  

1) Проф. д-р Валентин Костов Стоянов  – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

2) Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, д.м. – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Бургас 

3) Доц. д-р Петя Пенчева Минева, д.м. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

Външни членове 

4) Проф. Николай Емилов Попов – НСА 

5) Проф. Росица Райкова  –  институт по биофизика и биомедицинско инженер-

ство – БАН 

6) Проф. Мария Василева Тотева  – НСА 

7) Доц. Руска Паскалева, д.м. – Медицински факултет, Стара Загора 

Резервни членове 

1) Доц. д-р Стефан Недков Янев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас 

2) Доц. д-р Живко Колев Колев – пенсионер  

15. Утвърждава състава на научно жури за провеждане на конкурс за академичната 

длъжност „главен асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и  спорт, в 

професионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност ”Фармацевтична 

химия”, както следва: 

Вътрешни членове  

1) Проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов – 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) Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

Външни членове 

4) Доц. д-р Светла Фоткова Георгиева – Медицински университет, Варна 

5) Доц. д-р Радослав Радев Радев – пенсионер 

Резервни членове 

1) Проф. д.т.н Цонка Иванова Годжевъргова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Бургас 

2) Доц. д-р Надка Григорова Бакалова – пенсионер 

16. Потвърждава положителната атестационна оценка на Атестационната комисия на 

ДЕО, дадена на ас. Милена Благоева Благоева от секция Английски и френски езици към 

ДЕО. 

17. Потвърждава положителната атестационна оценка на Атестационната комисия на 

ДЕО, дадена на ас. Станимира Георгиева Танева-Шопова от секция Английски и френски 

езици към ДЕО.  

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

1) Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 

15600 лв. 

2) Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 15600 лв. 

19. Считано от 01.01.2018 г. приема фиксирана ставка за добавките за научни 

степени, както следва: 

 За ОНС „доктор“: 315 лв  (триста и петнадесет лв.) 

 За НС „доктор на науките“:  630 лв  (шестстотин и тридесет лв.) 

 Упълномощава Ректора на университета да сключи анекс към КТД за това. 

20. Определят се дните от 02.01.2018 г. до 31.01.2018 г. за неприсъствени, като за  

времето на работещите да се изплати договореното в индивидуалните трудови договори. 

21.С цел изпълнение на неотложни производствени задачи служителите в Ректорат, 

УИЦ, ЕИЦ, Финансово-счетоводен отдел, Международен отдел, НИС, отдел „Координа-

ция и управление на човешките ресурси“, Охрана, СО бл.1, бл. 2, бл. 3 ще работят по 

предварително оповестен график. 

22. Във връзка с празниците Коледа и Нова година от предвидените средства във 

Фонд „СБКО“ на всички служители – майки или бащи (ако майката не работи в 

Университета), през месец декември да се раздадат ваучери за подарък в размер от 20,00 

(двадесет) лв., за всяко дете на възраст до десет години, вкл. и навършващите тази възраст 

през 2017 г. 

23. Приема решение за еднократно преместване от зимния в летния семестър за 

учебната 2017/2018 г. на дисциплината „Акушерство и гинекология“, включена в учебния 

план на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия.“ 
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