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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 08.02.2018 г. 

(Протокол № 41) 

 

1. Приема Правилник за прием в ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и 

„магистър“ за учебната 2018/2019 г. и Кандидатстудентски справочник за учебната 

2018/2019 г. 

2. Приема заявка за броя на приеманите студенти, български граждани по 

професионални направления и специалности от регулираните професии, по образователно- 

квалификационни степени и форми на обучение. 

3. Приема заявка за броя на приеманите докторанти, български граждани. 

4. Приема заявка за броя на приеманите студенти и докторанти – българи, живеещи 

извън Република България, и граждани на Република Македония. 

5. Приема решение за разкриване на нова образователна програма за обучение в ОКС 

„Бакалавър“ – „Компютърни технологии в пречистването на води“, към акредитирано 

направление 5.10. Химични технологии. 

6. Приема решение за разкриване на нова образователна програма за обучение в ОКС 

„Бакалавър“ – „Неорганични химични технологии – Технология на стъклото, керамиката и 

строителни свързващи материали“, към акредитирано направление 5.10. Химични 

технологии. 

7. Приема решение за разкриване на нова образователна програма за обучение в ОКС 

„Бакалавър“ – „Инженерни материали“, към акредитирано направление 5.6. „Материали и 

материалознание“. 

8. Преобявява незаетите 9 бройки за докторанти, редовна и задочна форма на 

обучение. 

9. Определя продажна цена на Кандидатстудентски справочник за учебната  

2018/2019 г. в размер на 10,00 (десет) лв., в т.ч. 15% търговска отстъпка. 

10. Приема План за бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2018 г.   

11. Приема актуализация на Правилник за учебната дейност. 

12. Приема актуализация на Системата за провеждане на изпитни процедури в 

Университет „Проф. д-р А. Златаров“. 

13. Приема актуализация на Стандарт за учебна документация  и Приложение 2. 

14. Приема актуализация на Методика за формиране и разпределение на кредити. 

15. Приема актуализация на Правилник за закрила и използване на интелектуалната 

собственост в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 
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16. Приема актуализация на Правилник за организиране и провеждане на 

научноизследователска и производствена дейност в Университет „проф. д-р Асен 

Златаров”, Бургас. 

17. Приема актуализация на Стратегия за развитие на научноизследователската 

дейност в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас за периода 2017-2025 г. 

18. Избира гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов на академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.9. Туризъм. 

19. Избира ас. д-р Стефан Ванев Хърков на академичната длъжност „гл. асистент” 

в професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност 03.02.03.  

„Фармацевтична химия”, за нуждите на Медицински колеж. 

20. Избира за редовни преподаватели по практика към Медицински колеж следните 

трима  преподаватели: Валентин Дойчинов Вълчев  и  Тодор Ангелов Ташев – по 

практика „Кинезитерапия и лечебен масаж“, Цветана Йорданова Томова – по практика  

„Фармация“. 

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

академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление 3.9. Туризъм 

(Хотелиерство и ресторантьорство) със срок 2 месецa след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник. 

22. Приема разпределение на субсидията за присъщата на Университета научна и 

художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове за 2018 г., 

както следва:  

1) За проекти, свързани с научната и художествено-творческа дейност на 

Университета – 90 500 лв.  

2) За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за 

подготовка за участие в международни научни програми (грантове) –17 461 лв.   

3) Към фонд „Научна инфраструктура“ – 0 лв. 

4) Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 0 лв.,  

5) За издаване на учебници и научни трудове – 0 лв.   

6) Средства за заплащане на рецензентите на новопостъпили проекти – 3 000 лв. 

23. Приема сумата по т.1 да се разпредели за факултетите и включените към тях 

звена, както следва: 

1) ФТН и Технически колеж – 30 000 лв. за научна дейност  

2) ФПН и ЦНИЛ – 30 000 лв. за научна дейност 

3) ФОН, Колеж по туризъм, Департамент по езиково обучение – 30 000 лв. за 

научна дейност  
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4) ФОЗЗГ и Медицински колеж – 20 000 лв. за научна дейност  

24. Одобрява промяна в решение на АС (Протокол №34/21.06.2017 г.), което гласи: 

Приема решение за създаване на “Департамент за квалификация и професионално 

развитие на педагогически специалисти” в структурата на отдела за следдипломна 

квалификация. Одобрява нова формулировка, както следва: “Департамент за квалификация 

и професионално развитие на педагогически специалисти” обслужван от отдела за 

следдипломна квалификация в университета.“ 

25. Приема решение за дофинансиране на Проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ 

със сумата от 8 400 лв.  

 

 


