
1 

 

Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 27.06.2019 г. 

 

(Протокол № 61) 

 

1. Приема График на учебния процес през учебната 2019/2020 г. за ОКС „професио-

нален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  

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

верситет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.  

3. Приема макет на учебна документация и изисквания за изграждане на електронно 

учебно съдържание за магистърска програма в дистанционна форма на обучение 

4. Приема нова учебна документация, постъпила от ФОН и ТК, както следва: 

- нов учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 

„Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище“ към акредитирано 

ПН 1.3. Педагогика на обучението по ..., ОКС „магистър“, тесен профил, редовна и задочна 

форма на обучение; 

- нов учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма 

„Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище“ към акредитирано 

ПН 1.3. Педагогика на обучението по ..., ОКС „магистър“, широк профил, редовна и за-

дочна форма на обучение; 

- нов учебен план на специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техни-

ка“ към акредитирано ПН 5.1. Машинно инженерство, ОКС „професионален бакалавър“, 

задочна форма на обучение. 

5. Приема Доклад за Проект за откриване на специалност от регулирана професия 

„Лекарски асистент“, ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи, 

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас и съпътстващата го документация.  

6. Приема Мотивирано предложение от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 

Бургас за капацитет на специалност от регулирана професия „Лекарски асистент“, ОКС 

„бакалавър“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи, Област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас. 

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

академичната длъжност „асистент” в  област на висше образование 5, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 
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„Компютърни архитектурни мрежи“,  със срок на подаване на документите два месеца от 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на университета. 

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

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

професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна 

специалност „Моделиране и дизайн на софтуерни системи“,   със срок на подаване на 

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

университета. 

9. 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 13.09.2020 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 

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

10. Приема допълнение на чл. 11 ал. 3 в Методика за изчисляване на такси за 

обучение и допълнителни  административни услуги, предлагани от Университет “Проф.  

д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, както следва: т.19. За признаване на период за обучение 

при възстановяване на студентски права.  

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

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

60 000 лв. 

2) Увеличава § 61-02 „Трансфери между бюджети –предоставени трансфери (-)“ с 

36 328 лв. 

3) Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със 

7600 лв. 

4) Увеличава § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ с 

880 лв. 

5) Увеличава § 10-00 „Издръжка“ с 13 992 лв. 

6) Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 1200 лв. 

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

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

18 000 лв. 

2) Намалява § 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 

18 000 лв. 

13. Приема Отчет за дейността на Комисията по етика в Университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Бургас за периода юни 2018 - юни 2019 г.  

 


