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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 28.05.2020 г. 

(Протокол № 12) 

 

1. Приема разпределението на приема за студенти за учебната 2020/2021 г. по 

специалности, форми на обучение и ОКС. 

2. Утвърждава таксите за обучение срещу заплащане, включително за обучение 

по втора специалност, на студентите в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през 

учебната 2020/2021 г. 

3. Приема промяна в графика на учебния процес на специалностите във ФОЗЗГ, 

ФОН и ТК, както следва: 

1) Заключителната част от учебната практика на I и II курс на специалност 

„Медицинска сестра“ да се проведе в периода 1.09.- 25.09.2020г. 

Държавните изпити за IV курс да бъдат проведени през месец септември 

2020 г. 

2) Сесията за провеждане на държавни изпити на студентите от ПН 1.2 

Педагогика, ОКС „бакалавър“ да се удължи до 30.06.2020 г. 

3) Дъравните изпити на студентите от специалностите в ТК, ОКС 

„професионален бакалавър“, да се проведат през периода 6.07. -  11.07.2020г. 

4. Приема график за дейността на Центъра за дистанционно обучение в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през 2019/2020 учебна година. 

5. Признава резултати от конференции като балообразуващи при кандидатстване 

за прием в специалности от ФПН както следва: 

1) Признава се оценка „отличен 6“ на наградените с грамоти за екологичен 

принос и за отлично представяне на научната конференция „Да мислим 

екологично за бъдещето“. Оценката се признава за балообразуваща при 

кандидатстване в специалностите във ФПН – Екология и опазване на 

околната среда, Екология и екологичен мениджмънт, редовна и задочна 

форма, за учебната 2020/2021 г. 

2) Оценките са със статут на конкурсен изпит „биология“. 

3) С тези оценки кандидатите участват в класирането по реда, установен в 

университета, съобразно приложените списъци с имена на кандидат-

студентите, техните резултати и заявени желания. 

6. Признават се оценките от професионалните състезания по НТП, за 

балообразуващи при кандидатстване в специалностите във ФТН – Химични 

технологии,  Химично инженерство, Биотехнологии, Хранителни биотехнологии, 

Технология на материалите и мениджмънт, Инженерни материали, Електроника, 

Медицинска електроника, Техника и технологии в транспорта, Индустриален 

мениджмънт (ФОН); както и за Компютърни системи и технологии, Софтуерно 

инженерство за уч. 2020/2021 г. 

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

Златаров” - Бургас за периода юни 2019 – юни 2020 г. 
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8. Приема актуализиран Правилник за устройството и дейността на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

9. Утвърждава Вътрешни правила за управление на цикъла за обществените 

поръчки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

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

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна 

специалност „Физиология на животните и човека“, със срок на подаване на 

документите 2 месеца от 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 „главен асистент” в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност „Методика на обучението по български език и литература в детската 

градина и началното училище“, със срок на подаване на документите два месеца от 

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 „асистент” в област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, със срок на подаване на 

документите един месец от обявяването на конкурса на интернет страницата на 

университета. 

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

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност „Кинезитерапия“, със срок на подаване на документите един месец от 

обявяването на конкурса на интернет страницата на университета. 

14. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас обявява конкурс  за 

преподавател по практика в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 

„Кинезитерапия“, със срок на подаване на документите един месец от обявяването на 

конкурса на интернет страницата на университета. 

15. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас обявява конкурс  за 

преподавател по практика в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.3. Фармация, със срок на подаване на документите един 

месец от обявяването на конкурса на интернет страницата на университета. 

16. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас обявява 2 (два) конкурса  

за заемане на академичната длъжност „асистент” по Здравни грижи в област на висше 
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образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни 

грижи за нуждите на обучението в специалност „Акушерка“, катедра „Здравни грижи“, 

със срок на подаване на документите един месец след обявяването на конкурса на 

интернет страницата на университета. Кандидатите трябва да отговарят на 

изискванията на §11, чл. 14 (3) от ПМС № 257/01.11.2010 г. (ДВ, бр. 88 от 9 ноември 

2010 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше 

образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС 

„Магистър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г. 

17. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас обявява конкурс  за 

заемане на академичната длъжност „асистент“ по Здравни грижи в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни 

грижи за нуждите на обучението в специалност „Медицинска сестра“, катедра 

„Здравни грижи“, със срок на подаване на документите един месец след обявяването 

на конкурса на интернет страницата на университета. Кандидатът трябва да отговаря 

на изискванията на Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по 

специалност „медицинска сестра” и „акушерка” за ОКС „Магистър”, чл. 7а (3) - 

базисно образование по специалност „Медицинска сестра” и ОКС „Магистър” по 

специалност „Управление на здравните грижи”. 

18. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас обявява конкурс  за 

заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна 

специалност „Хирургия“, със срок на подаване на документите един месец от 

обявяването на конкурса на интернет страницата на университета. 

19. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за висше образование удължава трудовия договор 

с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас на доц. дна Димчо Веселинов 

Момчилов за една година, считано до 30.05.2021. При наличие на неизползван 

годишен отпуск, същият следва да се използва в рамките на удължението на трудовия 

договор. 

20. Приема промени в бюджета на университета, както следва: 

1) Увеличава § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия 

със 100 000 лв. 

2) Намалява § 95-08 „Наличност в левова равностойност по валутни сметки в 

края на периода (-)“със 100 000 лв. 

3) Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 20 000 лв. 

4) Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 20 

000 лв.  
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21. Приема реализиране на одобрената финансова инициатива за 2020 г.в пълен 

размер на отпуснатите финансови средства от Лабораторията по математична химия – 

200 000 (двеста хиляди) лева, еднократно през месец май 2020 г. 

22. Приема одобрение на съгласувано с ръководителя на Лабораторията по 

математична химия проф. Ованес Мекенян решение, за авансово финансиране на 

общото финансово състояние на университета, с предвидените за тази цел средства за 

2021 г. в размер до 200 000 (двеста хиляди) лева, текущо през месец юни 2020 г. 

23. Утвърждава бюджетните програми на пет рефинансиращи 

научноизследователски проекти на Лабораторията по математична химия на обща 

стойност 700 000 лв. 

24. (1) Академичния съвет дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– Бургас да разработи проектно предложение с работно заглавие „Трансграничните 

региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“  (Cross Border Regions Collaborate for Blue 

Growth) в партньорство с Тракийски университет – Одрин, което да бъде представено 

за финансиране по Ограничена покана за стратегическо проектно предложение 

№2014ТС1615СВ005-2020-3, Приоритетна ос 1 на Програма Интеррег – ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 – 2020 (Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Bulgaria-Turkey Programme). 

(2) Академичнияг съвет дава съгласие Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас да изпълни проекта от страна на Управляващия орган на Програма Интеррег – 

ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 – 2020. 

(3) Академичният съвет дава съгласие за осигуряване на устойчивост на 

резултатите от проекта за период от 5 години след изпълнението му. 

25. Дава съгласие за закупуване на антибактериален и антивирусен нанопродукт 

за дълготрайна защита Liquid Guard (Ликуид Гард). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


