
Препис-извлечение! 

 Прот. № 6 / 07.12.2015г. 

 от заседание на Академичен съвет 

Днес, 07.12.2015 год., се проведе заседание на Академичния съвет при Технически университет – Варна 

Общ състав на АС: 36 

Редуциран състав на АС: 35 

На заседанието присъстват 29  с право на глас. Има кворум и АС може да взема решения 

Доц. Р. Василев - Ректор открива заседанието на АС и предлага следният 

 ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Анализ на акредитационното състояние на професионални направления и специалности от регулираните професии и

приемане програма за акредитационно развитие на ТУ-Варна. 

2. Приемане на издателски план  на ТУ-Варна за 2016 г.

3. Приемане на промени в Методическия стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна.

4.Приемане на Правилника за прием на студенти ОКС „Бакалавър“ за учебната 2016/2017г.

5. Анализ на дейността на „ВТП” ЕООД.

6. Приемане на план за НИРД за 2016 г. и Стратегия за научните  изследвания в ТУ-Варна.

7. Текущи.

Доц. д-р инж. Росен Василев – Ректор- предлагам  т.2 от Дневния ред -  Приемане на издателски план  на ТУ-Варна за 2016 

г. да бъде разгледана на следващия АС във връзка с новите структурни промени.  

Дневният ред е подложен на гласуване  с настъпилата промяна и е приет от АС. 

ПЪРВА ТОЧКА от Дневния ред : 

Т.1. Анализ на акредитационното състояние на професионални направления и специалности от регулираните професии и 

приемане програма за акредитационно развитие на ТУ-Варна. 

………………… 

РЕШЕНИЕ: Приема програмата за акредитационно развитие на ТУ- Варна. 

По ВТОРА ТОЧКА от Дневния ред 

Т.2. Приемане на промени в Методическия стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна. 

…………     

РЕШЕНИЕ:  Приемат се предложенията за промени в  методически стандарт за разработване на учебна 

документация в ТУ – Варна. 

 По ТРЕТА ТОЧКА от Дневния ред 

Т.3. Приемане на Правилника за прием на студенти ОКС „Бакалавър“ за учебната 2016/2017г. 

………………. 

 РЕШЕНИЕ:  Приема се  Правилника за прием на студенти ОКС „Бакалавър“  за учебната 2016/2017г. 

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.4.  Анализ на дейността на „ВТП” ЕООД. 

…………  

РЕШЕНИЕ:    Приема анализа на дейността на „ВТП“  ЕООД при ТУ-Варна. 

По ПЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.5. Приемане на план за НИРД за 2016 г. и Стратегия за научните  изследвания в ТУ-Варна. 

………… 

РЕШЕНИЕ:    Приема плана за НИРД за 2016г. и стратегията за научните  изследвания  в ТУ- Варна. 

По ШЕСТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.6 Текущи 

6.1. Доц. Маргрета Василева-Зам. Ректор УД, постъпили са доклади за корекции в действащи учебни планове на 

катедра „Корабостроене“, „Топлотехника“,  „Транспортна техника и технологии“ и ДТК при ТУ-Варна.  

………………………….. 

РЕШЕНИЕ: Приемат се корекциите в действащите  учебни планове на катедра „Корабостроене“, „Топлотехника“, 

и „Транспортна техника и технологии“ и ДТК при ТУ-Варна. 

6.2. Доц. Василев- Ректор, постъпи доклад от инж. Пламен Пенев – Зам. изп. Директор на ССО за  промяна в Правилника за 

ползване на студентски общежития и столове.  

…………….. 

РЕШЕНИЕ:    Приема предложението за промяна в Правилника за ползване на студентски общежития и столове. 
6.3. Доц. Василев- Ректор, разглеждане на  промяна в Правилника за права и задължения на студентите. 

…………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема предложението за промяна в Правилника за правата и задълженията на студентите. 

6.4.Доц. д-р инж. Росен Василев- Ректор, постъпило е предложение от Устава на Сдружение „Трансграничен клъстер за 

зелена енергия Констанца-Добрич“, Технически Университет- Варна да бъде приет за член на СНЦОПД „Трансграничен 

клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич. 

…………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема предложението Технически Университет-Варна да стане член на „Трансграничен клъстер за 

зелена енергия Констанца-Добрич“ . 

6.5. Доц. Василев-Ректор,  приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 

направление 5.13 „Общо инженерство“ в ТУ-Варна.   



……………….. 

Предложенията бяха  подложени  на гласуване и  приети от АС 

РЕШЕНИЕ:    Приема  представеният доклад като окомплектован съгласно изискванията на НАОА  и   

открие процедура в НОАО за програмна акредитация на професионално направление 5.13. „Общо 

инженерство“ в ТУ-Варна. 
 

6.6.Доц. Росен Василев – Ректор, постъпил е доклад от  доц. Петър Антонов – Ръководител катедра „КНТ“ за възлагане на 

хонорувани часове на нехабилитирани преподаватели за зимен семестър на уч. 2015/2016г., ОКС „Магистър“, редовно 

обучение. 

………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема възлагането на хонорувани часове на нехабилитирани преподаватели от катедра „КНТ“, за 

ОКС „Магистър“ за зимен семестър на учебната 2015/2016г. 
 

6.7.Доц. Росен Василев – Ректор, постъпил е доклад от доц. д-р инж. Марин Маринов- Ръководител катедра „ТИЕ“, във 

връзка с отчета за втората година на  редовния докторант ас. инж. Андрей Димитров Андреев от катедра „ТИЕ“ .  

………………….. 

РЕШЕНИЕ:    Приема  отчета през втората година на обучение за периода октомври 2014-октомври 2015г на 

докторанта ас инж. Андрей Димитров Андреев от катедра „ТИЕ“,с шифър и наименование на научната 

специалност: 02.04.01. „Теоретична електротехника“, тема на дисертационния труд „„Анализ на 

електродинамичните процеси в поляризационни  разходомери“ и го атестира положително с оценка „Мн. добра“.  

 

6.8. Доц. Василев – Ректор, постъпил е доклад от доц. Марин Маринов- Ръководител катедра „ТИЕ“ за възлагане четене на 

лекции от нехабилитирано лице ас. д-р инж. Ивайло Неделчев на основен трудов договор за летен семестър, задочно 

обучение на учебната 2015/2016г. 

………………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема възлагане четене на лекции на ас. д-р инж. Ивайло Неделчев от катедра „ТИЕ“  за летен 

семестър на уч. 2015/16г. за задочно обучение. 

 

6.9.Доц. Василев – Ректор, постъпил е доклад от доц. Румен Киров – ВИД Ръководител катедра „ЕСЕО“, за отчисляване с 

право на защита редовният докторант ас. инж. Никола Иванов Македонски. 

……………………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема за отчисляване с право на защита редовният докторант ас. инж. Никола Иванов Македонски, 

тема на дисертацията „Изследване и оптимизация на загубите на мощност и електрическа енергия в ЕСС на 

промишлени обекти и комунално-битовия сектор в условията на несиметрични и несинусоидални режими“ с научен 

ръководител доц. д-р инж. Румен Киров. 

 

6.10. Доц. Василев – Ректор, постъпил е доклад от доц. Петър Антонов – Ръководител катедра „КНТ“, относно промяна  на 

темата на дисертационния труд на маг. инж. Живко Жеков.  

…………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема промяна на  темата на дисертационния труд на маг. инж. Живко Жеков да бъде  „Развитие на 

системите за безсензорно векторно управление на асинхронни двигатели“. 

 

6.11.Доц. Василев- Ректор, постъпил е доклад от доц. Ангел Врангов- Ръководител катедра „ЕЕ“, относно рецензии на 

учебни пособия по дисциплината „Електротехнически материали“ .  

………………….. 

РЕШЕНИЕ:    Приема рецензии на учебни пособия по дисциплината „Електротехнически материали“ от проф. д-р 

инж. Стефан Тодоров Барудов на „ Ръководство за лаб.упражнения по електротехнически материали“ с автори доц. 

д-р инж. Маргрета Василева, ас. инж. Милена Иванова и ас. инж. Росица Димитрова и „Примерни тестове по 

електротехнически материали“ с автори доц. д-р инж. Маргрета Василева, ас. инж. Милена Иванова и ас. инж. 

Росица Димитрова. Рецензиите са положителни. 

 

6.12. Доц. Мурзова- Зам.Ректор АСК, постъпили доклади за обявяване на конкурси от: 
1.  доц. д-р инж. Марин Маринов-Ръководител катедра „ТИЕ“ за „главен асистент“  към катедра „ТИЕ“  по професионално 

направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, в научна специалност „Теоретична електротехника“ за срок 

2 месеца от обявата в ДВ. Катедрата разполага с нужното натоварване и има основание за разкриване на конкурс за „главен 

асистент“. 

 ………………… 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „главен асистент“ към катедра „ТИЕ“ за срок 2 месеца от обявата 

в ДВ. 

 

2. доц. д-р инж. Димитър Неделчев, Директор на КТУ за „главен асистент“ в проф.направление 5.5. „Транспорт, 

корабоплаване и авиация“, учебна дисциплина „Конструкция и проектиране на ДВГ“ към Колеж в структурата на ТУ-

Варна, за срок 2 месеца от обявата в ДВ. Катедра „ТТТ“ разполага с нужното натоварване и има основание за разкриване на 

конкурс за „главен асистент“. 

…………………… 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „главен асистент“ към  катедра „ТТТ“ за срок 2 месеца от обявата 

в ДВ. 

 

3.доц. д-р инж. Сребра Благоева, Директор на Д „ОМЕО“ за „главен асистент“  в проф.направление  5.2. „Електротехника, 

електроника и автоматика“, учебна дисциплина „Висша математика“, Департамент „ОМЕО“, за срок от 2 месеца от обявата 

в ДВ. Департамент „ОМЕО“ разполага с нужното натоварване и има основание за разкриване на конкурс за „главен 

асистент“. 

……………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „главен асистент“ в Департамент „ОМЕО“ за срок от 2 месеца от 

обявата в ДВ. 



4.доц. д-р инж. Радко Михайлов,  Директор на ДТК за „доцент“ “ в проф.направление 5.1. „Машинно инженерство“, учебна

дисциплина „Материалознание и технология на материалите-2част“, в ДТК, за срок от 2 месеца от обявата в ДВ.ДТК и 

катедра „МТМ“ разполага с нужното натоварване и има основание за разкриване на конкурс за „доцент“. 

……………… 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на  конкурс за „доцент“ в ДТК, за срок от 2 месеца от обявата в ДВ. 

5.доц. д-р инж. Ирина Костова- Ръководител катедра „КММ“ за „доцент“ в проф.направление 5.5. Транспорт, корабоплаване

и авиация“, в научна специалност „Парни и газови турбини“ , към Корабостроителен факултет, катедра „КММ“ за срок от 3 

месеца от обявата в ДВ. 

………………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „доцент“ за срок от 3 месеца от обявата в ДВ. 

6.проф. д-р инж. Ангел Димитров- Декан МТФ за „доцент“  в проф.направление 5.13. „Общо инженерство“, учебна

дисциплина „Инженерна графика“, МТФ, катедра „Индустриален дизайн“ за срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

……………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „доцент“ за срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

7. доц. д-р инж. Петър Антонов, Декан ФИТА за „доцент“ в проф. направление 5.3. „Комуникационна и компютърна

техника“, научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

 ………………. 

РЕШЕНИЕ: Приема обявяването на конкурс за „доцент“, за срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

8. доц. д-р инж. Румен Киров- ВИД Ръководител катедра „ЕСЕО“ за „доцент“ в проф. направление 5.4. „Енергетика“, научна

специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане „ /на промишлеността/,  за срок от 2 месеца от обявата в ДВ. 

………….…… 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „доцент“  за срок от 2 месеца от обявата в ДВ. 

9.доц. д-р инж. Румен Киров- ВИД Ръководител катедра „ЕСЕО“ за „доцент“.

……………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за„доцент“, в проф. направление 5.4. „Енергетика“, научна 

специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане „ /на водния транспорт/,  за срок от 2 месеца от обявата в 

ДВ.  

10.доц. д-р инж. Марин Маринов- Ръководител катедра „ТИЕ“ за „доцент“ в проф. направление 5.2. „Електротехника,

електроника и автоматика“, учебна дисциплина „Електротехника“, катедра „ТИЕ“ за срок от 2 месеца от обявата в ДВ. 

………….. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „доцент“ за срок от 2 месеца от обявата в ДВ. 

11.доц. д-р В.Люцканов, Ръководител катедра „Физика“ да „доцент“ в проф. направление 5.2. „Електротехника, електроника

и автоматика“, учебна дисциплина „Физика“, ЕФ, срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

 ……………. 

РЕШЕНИЕ:    Приема обявяването на конкурс за „доцент“ за срок 2 месеца от обявата в ДВ. 

- Доц. Мурзова- Зам.Ректор АСК, постъпил е заявление от доц. д-р инж. Сава Василев Савов и доклад от доц. д-р 

инж. Марин Маринов- Ръководител катедра „ТИЕ“ за удължаване с 1 година трудовия договор на хабилитирания 

преподавател от катедра „ТИЕ“  доц. д-р инж. Сава Савов. 

РЕШЕНИЕ:    Приема удължаване с 1 година трудовия договор на хабилитирания преподавател от катедра „ТИЕ“ 

доц. д-р инж. Сава Савов. 

 Поради изчерпване на Дневния ред заседанието се закри. 

ПРОТОКОЛИРАЛ:…………..  РЕКТОР ТУ-Варна:..................... 

      /Н. Николова / /доц. д-р. инж. Р. Василев/ 


