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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 11.04.2019 г. 

(Протокол № 57) 

 

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

Златаров”, Бургас за периода юни 2018 – юни 2019 г. 

2. Приема предложението на комисията за актуализиране на Правилника за устрой-

ството и дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, а именно чл. 6, ал 1 да бъде 

формулиран по следния начин: „Всички хабилитирани лица на основен трудов дого-

вор, които формират не по-малко от 70 % от неговия състав“, да бъде представено за 

одобрение от Общото събрание на Университета, което ще се проведе на 08.05.2019 г. 

3. Приема актуализирания Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”,  

Бургас. 

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

академичната длъжност "доцент" (1 бр.) в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 

„Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“, шифър 02.10.09 със срок на 

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

интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност "доцент" (1 бр.) в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология 

на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)", шифър 02.11.11 

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

вестник и на интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност "доцент" (1 бр.) в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, 

научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“, 

шифър 01.04.08 със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на 

конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

7. 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 Никола Димитров Николов с една 



2 

 

година, считано до 04.08.2020 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

        8. Избира ас. д-р Христо Георгиев Бургазлиев на академичната длъжност „главен 

асистент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Медицински колеж – катедра „Фармация“. 

9. Приема решение за актуализиране на структурата на настоящото действащото 

Общо събрание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Заседанието на 

актуализираното и  действащо по съществуващия  в момента  Правилник за 

устройството и дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас  Общо 

събрание ще се проведе на 8 май от 13.30 часа.   

10. Утвърждава план-сметка за обучението на чужденци през втори семестър на 

учебната 2018/2019 г. Приема стойността на един час упражнение да бъде 5.00 лв, а 

режийните за Университета – 25 %. 

11. Приема промени в бюджета за 2019 г, както следва: 

1) Увеличава  § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ със 77 200  лв. 

2) Увеличава § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 

с 36 345 лв. 

3) Увеличава § 10-15 „Материали“ с 40 855 лв. 

12. Приема промени в бюджета за 2019 г, както следва: 

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

1932 лв. 

2) Увеличава § 10-15 „Материали“ с 1932 лв. 

 


