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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.10.2020 г. 

(Протокол № 19) 

 

1.1. Приема актуализиран учебен план на образователна програма „Екология и 

екологичен мениджмънт“, ОКС „магистър“, редовна форма на обучение. 

Актуализацията влиза в сила за студентите с начало на обучение 2020/2021 г. 

1.2. Приема да бъде направена еднократна промяна в следните учебни планове: 

 1) Учебен план на специалност „Химия“, ОКС „бакалавър“, която се изразява в 

преместване на производствената практика от 6-ти семестър в 8-ми семестър (за 

студентите с начало на обучение 2017/2018 г.) 

 2) Учебни планове за за специалностите Химични технологии и ПКС, 

Технология на нефта и газа, Технология на водата  и Електроника, редовна форма на 

обучение, ОКС „бакалавър“. Промяната се изразява в преместване на  дисциплината 

УПП от 6-ти семестър в 7-ми семестър; 

 3) Учебни планове за специалностите Органични химични технологии, 

Неорганични химични технологии и Химично инженерство, задочна форма на 

обучение, ОКС „бакалавър“ по учебен план от 2017 г.: дисциплината УПП от 6-ти 

семестър се премества в 7-ми семестър; 

 4) Учебни планове за специалностите Органични химични технологии, 

Неорганични химични технологии и Химично инженерство, задочна форма на 

обучение, ОКС „бакалавър“ по учебен план от 2013 г: дисциплината УПП от 8-ти 

семестър се премества в 9-ми семестър. 

2.1.  Приема Отчет за резултатите от кандидатстудентската кампания за учебната 

2020/2021 г. 

2.2. Приема Финансов отчет на кандидатстудентската кампания за учебната 

2020/2021 г. Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи 

индивидуално разпределение на възнагражденията от т. IV между участниците в 

кампанията, съобразно тяхното участие и принос в съответствие с Вътрешните правила 

за определяне на допълнителното материално стимулиране на служителите в 

администрацията на университета. 

3. Приема Доклад за изпълнение на препоръки на Акредитационния съвет на 

НАОА по проектна акредитация на специалност от регулираните професии „Лекарски 

асистент“, ОКС „бакалавър“, Професионално направление 7.5. Здравни грижи, област 

на висше  образование 7. Здравеопазване и спорт, с приложения към него 

доказателствен материал. 

4.1. Приема актуализация на Плана за документоборота в Университет „Проф. д-

р Асен Златаров“. 

4.2. Приема актуализация на Приложение 1 в Правилника за определяне на 

работната заплата в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

5.1.А. 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, ПН 7.1 Медицина, научна специалност „Акушерство и 

гинекология“, шифър 03.01.45.,  със срок един месец от публикуването му на сайта на 

Университета. 

5.1.Б. 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  „Проектиране на мобилни устройства“, със срок един 

месец след публикуването му на сайта на Университета. 
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 5.1.В. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за 

преподавател в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.6. Информатика (Програмиране и 

използване на компютри), със срок един месец след публикуването му на сайта на 

Университета. 

5.2.А. Дава положителна комплексна оценка на ас. Райна Димова Димова, 

преподавател от ДЕО, с препоръка за по-активна публикационна дейност. 

5.2.Б. Дава положителна комплексна оценка на ас. Ренета Олегова Григорова, 

преподавател от ДЕО, с препоръка за по-активна публикационна дейност. 

5.3. Приема квоти за академични длъжности по основни звена за 2020 г. съгласно 

приложен списък. 

5.4. Приема да бъде финансирано издаването и поддръжката на патент с 

№112268/08.04.2016 г. и наименование „Биоелекторохимичен реактор за неутрализи-

ране и инхибиране на свободни радикали“ със заявители доц. Хюсеин Йеменджиев и 

колектив. 

5.5. Избира Румяна Георгиева Ташева на академичната длъжност „професор“ в 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 

7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия за нуждите на обучението на 

специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж. 

5.6. Удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас на доц. д-р Катажина Попова  с една година, считано до 26.09.2021г. При 

наличие на неизползван годишен отпуск, същият следва да се използва в рамките на 

удължението на трудовия договор. 

 


