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Р Е Ш Е Н И Я 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.01.2019 г. 

(Протокол № 53) 

 

1. Приема решение за разкриване на обучение по нова специалност „Управление на 

туроператорската и турагентската дейност“, в ПН 3.9. в Колежа по туризъм, от учебната 

2019/2020 г. Приема анотация на специалността. Прекратява кандидатстудентския прием 

по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване“. 

2. Приема нов коефициент на редукция на конкурсната оценка от ДЗИ по биология, 

която участва в балообразуването за кандидатстудентския прием в специалностите във 

ФОЗЗГ и МК. Досегашният коефициент 0.9, с който се умножава оценката от ДЗИ, се 

заменя с коефициент 0.8. 

3. Включва оценката от кандидатстудентския конкурсен изпит по химия като 

балообразуваща за специалностите ЕЕМ и ЕООС. 

4. Въвежда предварителен кандидатстудентски изпит за прием в Техническия колеж 

със следния график:  

- предварителен прием за кандидатстудентски документи: 8-18.04. 2019 г. 

- дата за предварителен изпит – тест за прием в ТК: 21.04. 2019 г. 

5. Приема Правилник за прием на студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

за учебната 2019/2020 г. 

6. Приема Кандидатстудентски справочник за учебната 2019/2020 г. 

7. Приема Доклад за изпълнение на Плана за действие за отстраняване на слабостите, 

посочени в решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА от 

21.06.2018г., протокол №11, във връзка с резултата от проведената програмна акредитация 

на регулираната специалност „Помощник фармацевт“ в Медицински колеж. 

8. Приема План за бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за 2019 г.   

9. Приема индивидуален сметкоплан за 2018 г. - приложение 1А към Счетоводната 

политика на Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за 2018 г. 

10. На основание чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ и § 12 (1), т.1 от допълнителните 

разпоредби на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в университета, избира доц. д-р Румен Павлов 

Николов на ½ щат за доцент по научна специалност  03.01.24 „Фармакология“ за нуждите 

на Медицински колеж, специалност “Помощник фармацевт“.  

11. Избира Корнелия Бончева Костова на академичната длъжност „асистент” в 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски 

езици (английски език). 

12. 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 Радка Тодорова Джендова с една 

http://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2018/08/Pravilnik_MU-Sofia_Prilagane-ZRASRB.pdf
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година, считано до 17.03.2020 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

13. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурсен изпит за академична 

длъжност „главен асистент“ по професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност 03.01.53. „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“, за специалност „Помощник фармацевт”, в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов – ръководител катедра „Фармация”, МК 

при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

2. Проф. д.ф.н. Илко Николаев Гетов – катедра „Фармация”, МК при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

3. Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева – катедра „Здравни и социални грижи” МК 

при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

Външни членове: 

1. Доц. д-р Евгени Евгениев Григоров, м.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ 

Варна 

2. Доц. д-р Христина Викторова Лебанова, м.ф. - Факултет "Фармация", МУ-Плевен 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева – катедра „Фармация”, МК при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

2. Доц. д-р Радослав Радев Радев – пенсионер 

14. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за академична длъжност 

„доцент” в професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.24 

„Фармакология“, за специалност „Помощник  фармацевт”, в състав: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д.ф.н. Стефан Димитров Николов – ръководител катедра „Фармация”, МК 

при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

2. Проф. д-р Илко Николаев Гетов – катедра „Фармация” МК при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” 

3. Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева – катедра „Здравни и социални грижи” МК 

при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

4. Доц. д-р Бранимира Симеонова Пенева - катедра „Фармация” МК при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” 

Външни членове: 

1. Проф. Георги Цветанов Момеков д.ф. – Фармацевтичен факултет при МУ София 

2. Проф. д-р Вирджиния Йорданова Цанкова – Фармацевтичен факултет при МУ 

София 

3. Доц. д-р Радослав Радев Радев – пенсионер 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева – катедра „Фармация” МК при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” 

2. Проф. д-р Мариета Петрова Георгиева - Фармацевтичен факултет при МУ Варна 
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15. Утвърждава квоти за академичните длъжности: професор, доцент, гл. асистент и 

асистент по основни звена за 2019 г.  

16. Дава съгласие Университет “проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект „Black Sea Necklace“, финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-2020, с 

водещ партньор университетът в Амасия, Турция. 

17. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект проект “Establishment and Cooperation of Alternative Tourism Areas in the Black Sea”, 

финансиран от СОП „Черноморски басейн” 2014-2020, с водещ партньор университетът в 

Карабюк, Турция. 

18. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект “Istanbul–Burgas-Constantza (Bucharest) Partnership Project for  Enhancing Tourism 

Facilities alongside the Coastal Cities of Black Sea”, финансиран от СОП „Черноморски 

басейн” 2014-2020, с водещ партньор университетът в Истамбул. 

19. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект “From the Hittite sun to alternative tourism - HI-SUN“, финансиран от СОП 

„Черноморски басейн” 2014-2020,  с водещ партньор НПО в гр. Чорум, Турция - Sinirli 

Sorumlu Altinoluk Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi (Limited Responsible Altınoluk 

Renewable Energy Production Cooperative). 

20. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект „Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental 

control and monitoring in the  Black sea Basin 2 (LeNetEco 2)“, с водещ партньор Danubius 

University of  Galati, Romania. 

21. Дава съгласие Университет “Проф. д-р Асен Златаров” да участва като партньор в 

проект „Monitoring for Land Degradation Neutrality in Black Sea (MOLDEN) с водещ 

партньор Tekirdag Universiti, Turkey. 

22. Одобрява да се осигури финансиране от фонд „Текущо финансиране и подпома-

гане” от субсидията за присъщата на държавните висши училища научна или художестве-

нотворческа дейност към НИС в размер на 250 лв. за публикуване на окончателно 

одобрена от Патентното ведомство заявка за патент. Патентът е резултат от работата 

проект №ДДВУ-02/106/2010. Заявката за патент е входирана в Патентното ведомство на 

България под №111741 „Реактор за разделяне на емулсии с използване на фрактални 

системи”. Заявители на патента са доц. Д. Русев и колектив.  

23. Увеличават се основните работни заплати на работещите по трудов договор лица 

в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, считано от 01.01.2019 г., с 5% (закръглени до 

лев), с изключение на следните случаи: 

1) За длъжностите: пазач, портиер, чистач, камериерка на пълен щат- увеличение от 

510 лв. на 560 лв., а на непълен щат- пропорционално на заеманата щатна длъжност. 

2) За длъжностите на пълен щат, с настояща заплата в диапазона: 511 лв. - 560 лв. 

новата работна заплата да се формира, като към минималната работна заплата (560 лв.)  се 

добавят 6.5 % от действащата в момента работна заплата. 

3) Да се изготви ново щатно разписание в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

до 1 юли 2019 г. 


