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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.01.2016 г. 

 

(Протокол № 9) 

 

1. Утвърждава Кандидатстудентски справочник за 2016/2017 г. и Правилник за прием 

на студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

2. Приема три  план-сметки на магистърски програми, както следва: 

1) „Компютърни системи и технологии", редовна форма на обучение 

2) „ТММ”, задочна форма на обучение 

3) „ТММ 1”, задочна форма на обучение 

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

степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.   

4. Приема Вътрешни правила за мобилност на студенти, преподаватели и 

непреподавателски състав по програма Еразъм+ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  

5. Приема Доклад за самооценка и документацията към него за програмна 

акредитация по професионално направление 7.4. „Обществено здраве” за специалности от 

нерегулираните професии „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, ОКС „бакалавър” 

и „Здравен Мениджмънт”,  ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” в университет “Проф. д-р 

Асен Златаров”, гр. Бургас. 

6. Приема Доклад за самооценка и документацията към него на проект за докторска 

програма по професионално направление 7.4. „Обществено здраве” за специалност от 

нерегулираните професии „Здравен Мениджмънт” в университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас. 

7. Избира Галина Маргаритова Александрова на академичната длъжност 

„асистент” по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. 

„Германски езици (английски език)”, за нуждите на ДЕО, считано от 15.02.2016 г. 

8. Избира Георги Иванов Гешев на академичната длъжност „асистент” по 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. „Германски 

езици (английски език)”, за нуждите на ДЕО, считано от 15.02.2016 г. 

9. На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав и  

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

академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, избира 

Радостина Радева Николова на академичната длъжност асистент на ½ щат по 
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професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. „Германски 

езици (английски език)”, за нуждите на ДЕО, считано от 15.02.2016 г. 

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

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 7.4. Обществено здраве,  

научна специалност ”Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 

интернет-страницата на Университета. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 5.11. 

Биотехнологии, научна специалност 02.11.11. ”Технология на биологично активните 

вещества”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 

интернет-страницата на Университета. 

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

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

науки”, научна специалност 02.10.09. ”Процеси и апарати в химичната и биохимичната 

технология”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 

интернет-страницата на Университета. 

13. 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 Георги Димитров 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. 

14. Академичният съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", Бургас одобрява 

участието на университета със следните проектни предложения по програмата за 

трансгранично сътрудничество с Турция: 

 1) „Routes among the South-East Europe's earliest stone architecture", „Маршрути 

към най-ранната каменна архитектура на Югоизточна Европа" – като Бенефициент. 

 2)„Оползотворяване на нутриентния потенциал на отпадъци от селското 

стопанство и системите за обработване на води" – като Партньор. 

 3)„Университетски Зелен Кампус" – като Партньор. 

15. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас подкрепя направеното идейно 

проектно предложение от  сдружение с нестопанска цел  - футболен клуб „Звезденбург” за 

обновяване и ново строителство на спортни площадки в Университета.  

 

 


