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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.06.2018 г. 

(Протокол № 46) 

 

1. Приема График на учебния процес през учебната 2018/2019 г. за ОКС „профе-

сионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 

2. Приема Наредба за определяне на учебната заетост на академичния състав в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за учебната 2018/2019 г.  

3. Приема магистърски програми по приложен списък във връзка с кандидатсту-

дентския прием в ОКС „магистър“ за учебната 2018/2019 г.   

4. Приема учебна документация на специалностите във Факултета по обществени 

науки, както следва: 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика на докторска програма 

„Организация и управление на производството (индустрията), ПН 3.7. „Администрация и 

управление“, редовна и задочна форма; 

2) Нов учебен план и квалификационна характеристика на докторска програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПН 1.2. Педагогика, редовна форма на 

обучение; 

3) Актуализирана квалификационна характеристика и учебен план за магистърска 

програма „Инженерен дизайн“ (широк профил), към специалност „Индустриален 

мениджмънт“, ПН 5.13. Общо инженерство, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на 

обучение; 

4) Актуализирана квалификационна характеристика и учебен план за магистърска 

програма „Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване на 

търговията с акцизни стоки“ (широк профил) към специалност „Индустриален 

мениджмънт“, ПН 5.13. Общо инженерство, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на 

обучение; 

5) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на магистърска 

програма „Управление на органичните индустриални производства” (тесен и широк 

профил), към специалност „Индустриален мениджмънт“, ПН 5.13. Общо инженерство, 

редовна и задочна форма на обучение. 

6) Актуализирана квалификационна характеристика на магистърска програма 

„Финансов мениджмънт на предприятието” към специалност „Стопанско управление“, ПН 

3.7. „Администрация и управление“. 
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7) Актуализирана квалификационна характеристика на магистърска програма 

„Международен бизнес” към специалност „Стопанско управление“, ПН 3.7. 

„Администрация и управление“. 

5. Приема учебна документация на специалностите във Факултета по технически 

науки, както следва: 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Хранителни биотехнологии“, ПН 5.11. Биотехнологии, ОКС „бакалавър“, редовна и 

задочна форма на обучение. 

2) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали“, ПН 5.10. 

Химични технологии, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение. 

3) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Компютърни технологии в пречистването на води“, ПН 5.10. Химични технологии, ОКС 

„бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение; 

4) Нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност 

„Инженерни материали“, ПН 5.6. Материали и материалознание, ОКС „бакалавър“, 

редовна и задочна форма на обучение; 

5) Актуализирана квалификационна характеристика за специалност „Техника и 

технологии в транспорта“, ОКС „бакалавър“, ПН 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; 

6) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програма 

„Техника и технологии в транспорта“, ОКС „магистър“ (тесен профил), ПН 5.5. Транспорт, 

корабоплаване и авиация; 

7) Актуализирана квалификационна характеристика за магистърска програма 

„Техника и технологии в транспорта“, ОКС „магистър“ (широк профил), ПН 5.5. 

Транспорт, корабоплаване и авиация; 

8) Актуализиран учебен план за магистърска програма „ОХТ – Промишлено 

проектиране в нефтопреработването и нефтохимията“, ПН 5.10 Химични технологии, ОКС 

„магистър“, редовна и задочна форма; 

9) Актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за магистърска 

програма Електротехника (след ПБ), ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

ОКС „магистър“, редовна и задочна форма 

6. Приема учебна документация на специалностите във Факултета по природни 

науки, както следва: 

1) Нов учебен план и квалификационна характеристика за докторска програма 

„Неорганична химия“, ПН 4.2. Химически науки, редовна форма на обучение; 
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2) Нов учебен план и квалификационна характеристика за докторска програма 

„Екология и опазване на околната среда“, ПН 4.2. Химически науки, редовна форма; 

3) Актуализиран учебен план за специалност „Екология и опазване на околната 

среда“, ПН 4.2. Химически науки, ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на 

обучение; 

4) Актуализиран учебен план за специалност „Екология и екологичен 

мениджмънт“, ПН 4.2. Химически науки, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение; 

5) Актуализиран учебен план за специалност „Химия“, ПН 4.2.Химически науки, 

ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение. 

7. Приема решение за еднократна промяна в учебния план на специалност „Здравен 

мениджмънт“ за 2018/2019 г., както следва: 

1) Дисциплината „Лекарствена политика“ да бъде изучавана в VI семестър вместо 

в V, както е по учебен план, а на нейно място, със същия хорариум и кредити, да се 

изучава дисциплината „Управление на времето“ – от VI в V семестър. 

2) Дисциплината „Дистрибуционна политика и дистрибуционни канали на 

лекарствени продукти“ да бъде изучавана в VIII семестър вместо в VII, както е по учебен 

план, а на нейно място, със същия хорариум и кредити, да се изучава дисциплината 

„Контролинг в лечебните заведения“ – от VIII в VII семестър. 

8. Приема решение за цената на краткосрочни курсове в Департамента за квалифика-

ция и професионално развитие на педагогически специалисти, като за групи над 20 

обучаеми от една институция цената да се намали с 20%. 

9. Приема Доклад за изпълнение на План за отстраняване на слабостите по процедура 

на САНК за изпълнение на препоръки при програмната акредитация на професионално 

направление 7.4. Обществено здраве, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.  

10. Приема Доклад по прилагане на Система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучение и академичния състав при Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, Бургас. 

11. Приема Доклад за следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) и 

изпълнение на препоръки при програмна акредитация на професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. 

12. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната 

комисия от предходна акредитационна процедура на професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство за ОКС „професионален бакалавър“, сцециалност „Машиностроене 

и уредостроене“.  
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13. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на Професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство за ОКС „професионален бакалавър“, специалност 

„Машиностроене и уредостроене“. 

14. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната 

комисия по стопански науки и управление при програмната акредитация на 

професионално направление 3.7 Администрация и управление в рамките на тригодишния 

следакредитационен период и и съпътстващата документация. 

15. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 3.7 Администрация и управление. 

16. Приема актуализация на Правилника за устройството и дейността на 

Студентски съвет към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 

17. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за две 

места за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност „Кинезитерапия“, със срок на подаване на документите два месеца от 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, по професионално направление 4.6. Информатика и компютъ-

рни науки (Програмиране и използване на компютри), със срок на подаване на документи-

те два месеца от обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

на  академична длъжност „асистент” в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по 

български език и литература в детската градина и началното училище), със срок на 

подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на интернет-страницата на 

университета. 

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

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по 

музика в детската градина и началното училище), със срок на подаване на документите 1 

месец след обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, 

по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника  (Сигнали и 
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системи), със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на 

интернет-страницата на университета. 

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

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, 

по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Моделиране 

и дизайн на софтуерни системи), със срок на подаване на документите 1 месец след 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, по  

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  (Електричес-

ки машини), със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса 

на интернет-страницата на университета. 

24. Избира ас. д-р Елена Дамянова Илиева на академичната длъжност „гл. 

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

професионално направление 3.9. „Туризъм“ (Хотелиерство и ресторантьорство). 

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 проф. д-р Нина Георгиева Султанова с една 

година, считано до 13.09.2019 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

26. Приема промяна в бюджета на университета за 2018 г., както следва: 

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

618 962 лв. 

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

618 962 лв. 

27. Приема пакет документи във връзка със защитата на личните данни, включващ:  

1) Вътрешни правила за сигурност при работа с регистри с лични данни в 

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

2) Политика за защита на личните данни на служителите. 

3) Политика за защита на личните данни на обучаваните в Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Бургас. 


