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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.05.2018 г. 

(Протокол № 45) 

 

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

Златаров" за периода юни 2017 г. – юни 2018 г.  

2. Приема разпределение на приема по специалности за учебната 2018/2019 г. 

3. Отменя Решение № 1 от 22. 03.2018 за определяне на годишния размер на таксите 

за обучение на студенти за придобиване на второ висше образование за същата или по-

ниска ОКС срещу заплащане за учебната 2018/19 г. в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”. 

4. Утвърждава такси за обучение на студенти срещу заплащане в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров" през учебната 2018/2019 г. 

5. Признава резултатите от професионални състезания и конференции като 

балообразуващи при кандидатстване за прием в специалности от ФТН и ФПН, като  

приема следните решения: 

1) Признава се оценка „Отличен 6“ на наградените с грамоти за екологичен 

принос и с грамоти с награда за 1-во, 2-ро и 3-то място на научната конференция “Да 

мислим екологично за бъдещето“. Оценката се признава за балообразуваща при 

кандидатстване в специалностите във ФПН – „Екология и опазване на околната среда“ и 

„Екология и екологичен мениджмънт“, редовна и задочна форма. 

2) Признава се оценка „Отличен 6“ на получилите сертификат за участие в 

професионалното състезание Хакатон 2018: „Създаване на софтуерни приложения за 

спорт и забавления“. Оценката се признава за балообразуваща при кандидатстване в 

специалностите във ФТН – „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно 

инженерство“, редовна и задочна форма. 

3) Признават се оценките от професионалните състезания, проведени в Професи-

онална гимназия по транспорт – Бургас, ПГЕЕ – Бургас, Професионална техническа 

гимназия – Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов, 

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Професионална 

гимназия по химични технологии, Профилирана гимназия по чужди езици, Профилирана 

гимназия за романски езици, СУ „Христо Ботев – Айтос, СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Айтос, 

в периода март – май 2018 г., за балообразуващи при кандидатстване в специалностите във 

ФТН – „Органични химични технологии“, „Неорганични химични технологии“, „Химично 

инженерство“, „Биотехнологии“, „Хранителни биотехнологии“, „Технология на материа-
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лите и мениджмънт“, „Инженерни материали“, „Електроника“, „Техника и технологии в 

транспорта“, редовна и задочна форма и в специалност „Индустриален мениджмънт“ във 

ФОН, редовна и задочна форма. 

4) Оценките са със статут на конкурсен изпит. 

5) С тези оценки кандидатите участват в класирането по реда, установен в 

Университета, съобразно приложените списъци с имената на кандидат-студентите, техните 

резултати и заявени желания. 

6. Утвърждава цени за обучение на учители и педагогически специалисти в 

Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти. 

7. Утвърждава план-сметка за обучение на чужденци през втория семестър на 

учебната 2017/2018 г. Приема стойността на час упражнение да е в размер на 4.50 лв, а 

режийните за университета – в размер на 31.2 %. 

8. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 4.2. „Химически науки" за ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" и Доклад за 

изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ от предходни процедури за 

следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.2. 

„Химически науки". 

9. Приема Вътрешни правила на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за 

организиране, подготовка, сключване и изпълнение на договори по реда на закона за 

задълженията и договорите. 

10. Приема решение за смяна на наименованието на катедра „Обществено здраве и 

медико-социални грижи и рехабилитация“ към ФОЗЗГ на „Рехабилитационна и морска 

медицина“. 

11. 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 Атанас  Недялкова  с една 

година, считано до 11.09.2019 г.  При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

 


