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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.11.2018 г. 

(Протокол № 50) 

 

 

1. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на магис-

търска програма „Химия“, ПН 4.2 Химически науки, ОКС „магистър“, с продължителност 

на обучението 3 семестъра, редовна форма на обучение.  

2. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика на магис-

търска програма „Индустриална химия“, ПН 4.2 Химически науки, ОКС „магистър“, с 

продължителност на обучението 3 семестъра, редовна форма на обучение.  

3. Приема план-сметки на магистърски програми с начало месец октомври 2018 г. 

съобразно приложен списък. 

4. Утвърждава план-сметка за обучението на чужденци през първия семестър на 

учебната 2018/2019 г. Приема стойността на един час упражнение да е 6 лв, а режийните за 

университета – 31.2 %. 

5. Определя такса за издаване на удостоверение за един квалификационен кредит за 

педагогическите кадри, в размер на 15 лв. 

6. Приема Наредба за организация на дейността на Учебно-информационния център 

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

7. Приема Вътрешни правила за определяне на броя и размера на допълнителните 

възнаграждения за млади учени/пост-докторанти и оценяване на дейността по съответните 

грантове в рамките на програмата на МОН „Млади учени и пост-докторанти“. 

8. Приема актуализирани Правила за отпускане на стипендии, помощи и награди в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

9. Приема Доклад за изпълнение на План по процедура на САНК за изпълнение на 

препоръки при програмната акредитация на професионално направление 7.4. Обществено 

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

10. На основание § 12 (1) от  Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, избира проф. Илко Николаев Гетов на академичната длъжност 

„професор“ на ½ щат по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Медицински колеж, специалност 

Помощник фармацевт. 
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11. На основание § 12 (1) от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, избира доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева на академичната 

длъжност „доцент“ на ½ щат  по научна специалност Фармацевтична химия“ за нуждите 

на Медицински колеж, специалност Помощник фармацевт. 

12. На основание § 12 (1) от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, избира доц. д-р Виктория Искрова Михайлова на академичната 

длъжност „доцент“ на ½ щат по научна специалност „Технология на лекарствените форми 

и биофармация“ за нуждите на Медицински колеж, специалност Помощник фармацевт. 

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

на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Фармакология”, 

със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен 

вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

на академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 7. Здравеопаз-

ване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, за нуждите на Медицински 

колеж, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в 

Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,  

научна специалност „Теоретична електротехника“, със срок на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

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

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

науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековие), със срок 

на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и 

на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, 

научна специалност „Организация  и управление на производството (Стратегическо 
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управление)“, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса 

в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

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

301 733 лв. 

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

106 907 лв. 

3) Увеличава § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 1 240 лв. 

4) Увеличава § 10-15 „Материали“ със 193 586 лв. 

19. Приема решение за предоставяне на помещение за специализирана лаборатория 

за учебната дисциплина „Технология на лекарствата с биофармация“ в Медицински 

корпус, кабинет 219 и одобрява предложените проект и количествено-стойностна сметка. 

20. Одобрява сключване на договор с Института за регионални стратегии, гр. Бургас, 

за проучване на възможностите за реализация на инвестиционно намерение и реализация 

на проект за реконструкция и модернизация на трите производствени халета на универси-

тета, който да включва техническа, икономическа и правна част. 

 


