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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 19.11.2015 г. 

 

(Протокол № 6) 

 

1. Приема пакет от учебни планове – нови и актуализирани, както и съответните 

квалификационни характеристики, както следва: 

 1) Приема актуализирани учебни планове на специалности: Организация и 

управление на туристическото обслужване - редовна форма на обучение и Организация и 

управление на хотела и ресторанта, редовна и задочна форма на обучение, за ОКС 

„професионален бакалавър" в КТ. 

 2) Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

магистърска програма ПНУП след ОКС „професионален бакалавър”, редовна форма на 

обучение. 

 3) Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика за 

магистърска програма ПНУП след ОКС „бакалавър” от други професионални 

направления, редовна форма на обучение. 

 4) Приема актуализирани квалификационни характеристики за специалностите: 

ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, за  ОКС „бакалавър”. 

 5) Приема актуализиран учебен план за специалност „Стопанско управление", 

задочна форма на обучение, за  ОКС „бакалавър”. 

 6) Приема актуализиран учебен план за специалност Туризъм, ОКС „Магистър”, 

с  наименование „Икономика и организация на туристическия бизнес" след ОКС   

„професионален бакалавър”. 

 7) Приема актуализиран учебен план за специалност „Органични химични 

технологии",   за ОКС  „магистър”. 

 8) Приема нови учебни планове и квалификационни характеристики за 

специалност „Технология за пречистване на води" с преподаване на английски език, тесен 

и широк  профил, редовна форма на обучение. 

2. Приема поправка в решение на АС №52/4.06.2015, а именно: Актуализация на 

учебните планове да  се извършва само два пъти  през учебната година – през м. ноември и 

м. юни и по изключение, когато е задължително изискване  за изпълнение на препоръки на 

Акредитационните комисии.                                                
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3. Във връзка с предстоящата кандидатстудентска кампания и подготвянето на 

справочника за кандидатстуденти одобрява следните промени в Правилника за приемане 

на студенти в Университет „Проф. д-р А. Златаров" (Приложение 1): 

               1) Да отпадне конкурсният изпит по Чужд език за специалностите Туризъм, 

НУПЧЕ и ПУПЧЕ. 

   2) Да отпадне конкурсният изпит по История на България за специалностите 

Стопанско управление, Маркетинг, Индустриален мениджмънт, Български език и история, 

История и психология. 

         4. Приема пакет от план-сметки на магистърски програми, както следва: 

              1) магистърска програма “НХТ - Технология на неорганичните вещества”  

                  (широк профил). 

               2) магистърска програма “Иновации в обучението по история в средното  

                   училище” (тесен профил). 

              3) магистърска програма “Електроника” (широк профил). 

              4) магистърска програма “Анализ и контрол на храни”. 

              5) магистърска програма “Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ”.           

              6) магистърска програма “Органични химични  технологии – Управление на  

                    технологичните рискове”. 

  7) магистърска програма “Екология и опазване на околната среда”. 

              8) магистърска програма “Инженерен дизайн”. 

              9) магистърска програма “Електротехника” (широк профил). 

            10) магистърска програма “Икономика и организация на туристическия бизнес”. 

11) магистърска програма “Управление на туризма”. 

12) магистърска програма “НХТ - Технология на силикатите”. 

13) магистърска програма “НХТ - Технология на силикатите 1”. 

14) магистърска програма “НХТ - Технология на водата” (широк профил). 

15) магистърска програма “НХТ - Технология на водата” (тесен профил). 

16) магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси”. 

17) магистърска програма “Компютърни системи и технологии” (широк профил). 

            18) магистърска програма “Информационни технологии” (тесен профил). 

19) магистърска програма „Транспортна техника и технологии”. 

         5. Избира доц. д-р Сотир Николов Сотиров - зам.-ректор по международното 

сътрудничество и СДК  за институционален Еразъм координатор. 

         6. 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. Ованес Мекенян с една година, считано 
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до 28.10.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти 

в  рамките на удължението на трудовия договор. 

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 проф. Стойко Петров с една година, считано 

до 19.01.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти 

в  рамките на удължението на трудовия договор. 

8. 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. Любомир Влаев с една година, считано 

до 28.01.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти 

в  рамките на удължението на трудовия договор. 

            9. Във връзка с ангажиментите на проф. Ованес Мекенян по дългосрочни 

международни договори, приема годишната му заплата да се формира от постъпленията по 

съответната дейност. 

            10. Приема актуализация на бюджета на Университета за 2015 г., както следва: 

1) Намалява §§ 51-00- „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 

с 240 000 лв. 

2) Увеличава §§ 10-00- „Издръжка“ с  125 000 лв.  

3) Увеличава §§ 52-00- „Придобиване на ДМА“ с  115 000 лв. 

11. Приема предложение съотношението на академичните длъжности професор: 

доцент: гл. асистент: асистент за 2016 г.  да бъде съответно 1: 4: 2: 5 (едно :  четири : 

две : пет). 

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

на академична длъжност  „гл. асистент” по професионално направление 7.4  „Обществено 

здраве”, научна специалност  “Кинезитерапия” със срок на подаване на документите 2 

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

Университета. 

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

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

науки, професионално направление 5.10. Химични технологии (Основи на химичната 

технология) 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 

академична длъжност  „гл. асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.10. Химични технологии (Техническа безопасност) със срок 
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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 академична длъжност  „асистент” по професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност  “Електронизация 

(Токозахранващи устройства) със срок на подаване на документите 1 месец след 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 

          16. Приема предложение  университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас  да 

стане асоцииран член на  “Българска аутосорсинг асоциация” с представител доц. д-р 

Сотир Сотиров. 

          17. Приема предложение за включване на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 

гр. Бургас  в “Научна мрежа за развитие и високи постижения” на Siauliu University с 

представител проф. Валентин  Ненов. 

         18. Преизбира проф. Маргарита Терзиева за главен редактор на Годишника на 

Университета 

 

 

 


