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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.01.2020 г. 

(Протокол № 6) 

 

1. Приема разкриването на нова образователна програма „Химични технологии“,   

ОКС „бакалавър“, професионално направление 5.10 Химични технологии за учебната 

2020/2021 г., както и анотация на програмата. 

2. Приема разкриването на нова образователна програма „Медицинска 

електроника“, ОКС „бакалавър“, професионално направление 5.2 „Електротехника, 

електроника и автоматика“, за учебната 2020/2021 г., както и анотация на програмата. 

3. Приема разкриването на нова образователна програма „Изкуствен интелект и 

виртуална реалност“, ОКС „магистър“, професионално направление 5.3 

„Комуникационна и компютърна техника“, за учебната 2020/2021 г. както и анотация 

на програмата.  

4. Приема Правилник за прием на студенти в специалности с ОКС 

„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след висше 

образование) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г. 

5. Приема Кандидатстудентски справочник за прием на студенти в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г. 

6. Приема цена на Кандидатстудентския справочник за прием на студенти в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г. с пакет от 

кандидатстудентски документи – 10 лв. 

7. Приема Правилник за прием на студенти в ОКС „магистър“ след средно 

образование, специалност „Медицина“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за 

учебната 2020/2021г. 

8. Приема Справочник на кандидат-студента по специалност „Медицина“ в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г. 

9. Приема цена на Справочник на кандидат-студента по специалност „Медицина“ 

в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2020/2021 г. – 10лв. 

10. Приема решение за повторно обявяване на конкурси за прием на докторанти 

по плана за учебната 2019/2020 г., с оглед попълване на бройките, утвърдени с РМС № 

241/25.04.2019 г. 

11. Утвърждава план-сметка за обучението на чужденци през втори семестър на 

учебната 2019/2020 г., в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 

12. Приема Доклад-самооценка с приложения към него доказателствен материал 

за изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по 

стопански науки и управление от 28.12.2016 г. при програмната акредитация на 

професионално направление 3.9. Туризъм, за ОКС „професионален бакалавър“, ОКС 
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„бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Бургас, в 

рамките на тригодишния следакредитационен период. 

13. Създава в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –  гр. 

Бургас, основно звено Научноизследователски институт (по смисъла на ЗВО, чл. 25 ал. 

2 и чл. 26 б ал. 1). 

14. Разкрива нов отдел „Връзки с обществеността и бизнеса“ със състав: един 

ръководител и двама члена.  

15. Прекратява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, в 

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

7.1 Медицина, научна специалност „Вътрешни болести (Нефрология)“, обявен в ДВ бр. 

93/26.11.2019 г. 

16. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, обявява конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 

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

специалност „Вътрешни болести“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в 

„Държавен вестник“. 

17. 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 5.5. Транспорт, корабоплаване и 

авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“, със срок на подаване на 

документите 1 месец след публикуването на конкурса на интернет страницата на 

университета. Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.5. 

Транспорт, корабоплаване и авиация или 5.1. Машинно инженерство.  

18. 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. д-р Радка Тодорова 

Джендова за една година, считано до 17.03.2021. При наличие на неизползван 

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

договор. 

19. Приема съотношението професор : доцент : главен асистент : асистент в 

щатното разписание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –  гр. Бургас за 2020 

година да бъде 1 : 3 : 2 : 2. 

20. Увеличава основните работни заплати на работещите по трудов договор в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, считано от 01.01.2020 г. с 5% (закръглени до 

лев), с изключение на следните случаи: 

1) За длъжностите на минимална работна заплата на пълен щат – увеличение с 

8,9%: от 560 лв. на 610 лв., а на непълен щат – пропорционално на заеманата щатна 

длъжност (с изключение на управител студентско общежитие). 
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2) За длъжностите на пълен щат, с настояща заплата в диапазона: 561 лв. – 610 

лв., нова МРЗ плюс 6,5% върху индивидуалната им работна заплата (включително 

управител студентско общежитие). 

3) За длъжностите: асистент, преподавател, инспектор социалнобитови въпроси 

на студентите и счетоводител (оперативен РЗ) – увеличение с 6,5%. 

21. Приема размер на допълнителното възнаграждение за образователна и научна 

степен „доктор“, свързана с изпълняваната работа на преподавателя или служителя, за 

2020 г. в размер на 330 лв. 

22. Във връзка с анекс към Колективен трудов договор от 23.01.2020 г. 

1) Приема нов чл. 7 от Правилника за определяне на работната заплата в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както следва: 

Лицата от академичния състав, заемащи ръководна длъжност, получават начална 

заплата, съответстваща на заеманата академична длъжност и добавка по чл.5 т.б – 

добавка за ръководна длъжност, съгласно Приложение 1 от настоящия правилник. 

2) Приема Приложение 1 към Правилника за определяне на работната заплата в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

23. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас изказва положително 

становище относно промяна на УПИ II в кв. 9 по плана на жк. Братя Миладинови и 

отреждането му за етажен паркинг, при спазване на всички нормативни документи за 

отстояние от настоящата сграда на Медицинския колеж към университета. 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” заявява своето желание при възможност на 

последния етаж на паркинга да бъде обособена и изградена спортна площадка, която да 

компенсира  заличаването на устроеното в момента на този терен спортно игрище на 

Медицински колеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 


