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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.09.2018 г. 

(Протокол № 48) 

 

1. Приема актуализиран учебен план на специалност „Химия на козметичните и 

повърхностно активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, 

ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение; 

2. Приема актуализиран учебен план на магистърска програма „Екология и екологи-

чен мениджмънт “, професионално направление 4.2. Химически науки, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучение 3 семестъра, редовна форма на обучение; 

3. Приема актуализиран учебен план на магистърска програма „Екология и екологи-

чен мениджмънт “, професионално направление 4.2. Химически науки, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучение 4 семестъра, редовна форма на обучение; 

4. Приема актуализиран учебен план на магистърска програма „Екология и опазване 

на околната среда“, професионално направление 4.2. Химически науки, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучение 3 семестъра, редовна форма на обучение; 

5. Приема актуализиран учебен план на магистърска програма „Екология и опазване 

на околната среда“, професионално направление 4.2. Химически науки, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучение 4 семестъра, редовна форма на обучение; 

6. Приема еднократна промяна в учебния план на специалност Химия за учебната 

2018/2019 г., както следва: Дисциплината „Строеж на веществото“ да бъде изучавана през 

втори семестър, вместо в първи, както е по учебен план. 

7. Утвърждава списъци с учебно-практически бази за провеждане на практическо 

обучение – учебна (клинична) практика през учебната 2018/2019 г. за студентите от специ-

алности „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Здравен 

мениджмънт“. 

8. Приема Доклад за изпълнение на програма от мерки по САНК за изпълнение на 

препоръки при програмна акредитация на специалност от регулирани професии „Меди-

цинска сестра“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи за ОКС „бакалавър“. 

9. Приема План за действие за отстраняване на слабости, посочени в решение на 

Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА при програмна акредитация 

на специалност от регулирани професии „Помощник фармацевт“ в Медицински колеж при 

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

10. Избира Мехмед Кадир Хасан на академичната длъжност „асистент” в област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика (Електрически машини). 

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

за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хума-

нитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. 
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Германски езици (английски език), със срок на подаване на документите един месец от 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски 

езици (немски език), със срок на подаване на документите един месец от обявяването на 

конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, (латински език), със срок на подаване на 

документите два месеца от обявяването на конкурса на интернет-страницата на 

университета. 

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

академичнтаа длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, със срок на подаване на докумен-

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

15. Одобрява прехвърлянето на 16 000 лв. от Фонд “Текущо финансиране и подпома-

гане“ в “Общо Университетски Фонд Научни изследвания“ към НИС, на основание чл. 1 

ал. 2 и чл.9 ал.2 от “Наредбата за условята и реда за оценката, планирането, разпределе-

нието и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност”. 

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

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

179 636 лв. 

2) Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с  179 

636 лв. 

17. Одобрява включването на проф. Сотир Сотиров в Училищното настоятелство към 

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. 

 


