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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.04.2018 г. 

(Протокол № 44) 

 

1. Приема учебна документация на специалност „Медицинска сестра“ във Факултет 

по обществено здраве и здравни грижи, както следва: 

1) Актуализиран учебен план за ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, за 

випуск 2016 -2020; 

2) Актуализиран учебен план за ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, за 

випуск 2017 -2021; 

3) Актуализиран учебен план за ОКС  „бакалавър“, редовна форма на обучение, за 

випуск 2018 -2022. 

2. Приема резултатите от конкурса за научноизследователска и художествено-

творческа дейност за 2018 г. Разпределението на средствата е направено въз основа на 

решенията на комисиите към четирите основни звена, утвърдени от Факултетен съвет, 

взети съгласно „Системата за конкурсно-проектно финансиране на научна и художест-

вено-творческа дейност” в университета. Одобрените проекти са както следва: 

1) ФТН, ТК – 6 нови проекта на обща стойност – 22 000лв. 

2) ФПН, ЦНИЛ – 3 нови проекта на обща стойност – 15 500лв. 

3) ФОН, ДЕО, КТ – 2 нови проекта на обща стойност 11 582.67лв. 

4) ФОЗЗГ, МК – 3 нови проекта на обща стойност – 13000лв. 

3. Приема Система за анализ и оценка на качеството на електронните учебни 

материали и на софтуерните средства в дистанционната форма на обучение. 

4. Избира гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин на академичната длъжност 

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

направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност Кинезитерапия (Кинезитерапия, 

Кинезиология) за нуждите на Медицински колеж. 

5. 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 Дончо Янков Керемидчиев с една 

година, считано до 17.06.2019 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

следва да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

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

длъжност „главен асистент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и 
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правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелиерство и ресторан-

тьорство), както следва: 

Външни членове 

1) проф. д-р Таня Дъбева Филипова – Икономически университет Варна  

2) доц. д-р Георгина Георгиева Луканова – Икономически университет Варна 

Вътрешни членове  

3) проф. д-р Стоян Петков Маринов – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

4) проф. дин Диана Атанасова Радойнова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Бургас 

5) проф. д-р Братой Георгиев Копринаров – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Бургас 

Резервни членове 

1) доц. д-р  Снежинка Недялкова Кадиева - Икономически университет Варна 

2) доц. д-р Минчо Николов Полименов - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

Бургас 

7. Приема решение за промяна на институционалния координатор по програма 

Еразъм +., като одобрява назначаването на ас. Гергана Аврамова за нов институционален 

координатор по програма Еразъм +. 

8. Одобрява промени в бюджета на университета за 2018 г., както следва: 

1) Увеличава §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери+“ с 

570 000 лв. 

2) Увеличава §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 

570 000 лв. 

 


