
                                Препис-извлечение  
                                от Протокол № 19 / 27 .02.2017г. 
                                от заседание на АС 

 
 Днес, 27.02.2017год., се проведе заседание на Академичния съвет при Технически университет – 
Варна 
Общ състав на АС: 32 
Редуциран състав на АС: 31 
На заседанието присъстват 28  с право на глас. Има кворум и АС може да взема решения 
Проф. д-р инж. Росен Василев- Ректор, открива заседанието на АС при следния 
                                                                     ДНЕВЕН  РЕД: 
 
1. Приемане щата на ТУ-Варна. Докл.: Ректор  
2. Aнализ на състоянието на Академичния състав на ТУ-Варна. Докл.: Зам. Ректор АСК  
3.Отчет за дейността на англоезичното обучение в университета. Докл.: Ръководител МС 
4. Отчет за дейността на Центъра по качество. Докл.: Ръководител ЦК  
5. Текущи  
 
ПЪРВА ТОЧКА от Дневния ред: 
Т.1.1. Приемане щата на ТУ-Варна. Докл.: Ректор  
 Проф. Василев – Ректор, запозна членовете на АС със съкратеното щатно разписание на  ТУ-Варна към 
17.02.2017г.  
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема представения към 17.02.2017г. щат на ТУ-Варна. 
 
Проф. Василев – Ректор, към тази точка във връзка с оптимизиране работата на административните и 
помощно-технически звена на ТУ-Варна и с цел реализиране на финансови икономии, Ректорът - проф. 
Василев  даде  думата на инж. Иван Русев – Пом. Ректор на ТУ-Варна да докладва предлаганите решения 
за промени в Административната структура на университета. 
 

I. На основание чл.30, ал.1, т.3а от Закона за висшето образование, се предлага: 
 

1.Закриват се Отдел „Отоплителна централа“ и  Отдел „строителство, поддръжка и ремонт“, като се 
съкращават щатовете Началник Отдел „Отоплителна централа“ /Началник „Газова централа/ и Началник 
Отдел „строителство, поддръжка и ремонт“ и се разкрива Отдел „Енерго-ремонтен“ и един нов щат -
Началник Отдел „Енерго-ремонтен“ с два сектора, както следва : 
- Сектор „Поддръжка и ремонт“, в който се запазва щата на закрития Сектор „Строителство, поддръжка и 
ремонт“ с изключение на съкратения щат Началник Отдел „Строителство, поддръжка и ремонт“. 
- Сектор Отоплителна централа“ в който се запазва щата на закрития Отдел „Отоплителна централа“ с 
изключение на съкратения щат Началник  Отдел „Отоплителна централа“, като се разкрива един нов щат 
Ръководител сектор „Отоплителна централа“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема закриване на  Отдел „Отоплителна централа“ и Отдел 
„строителство, поддръжка и ремонт“, съкращаване щатовете Началник Отдел „Отоплителна 
централа“ /Началник „Газова централа/ и Началник Отдел „Строителство, поддръжка и 
ремонт“,  разкриване на  Отдел „Енерго-ремонтен“ и един нов щат Началник Отдел „Енерго-
ремонтен“ с два сектора: 
- Сектор „Поддръжка и ремонт“ в който се запазва щата на закрития Сектор „Строителство, 
поддръжка и ремонт“, с изключение на съкратения щат Началник Отдел „Строителство, 
поддръжка и ремонт“. 
- Сектор Отоплителна централа“ в който се запазва щата на закрития Отдел „Отоплителна 
централа“, с изключение на съкратения щат Началник  Отдел „Отоплителна централа“, като се 
разкрива един нов щат - Ръководител сектор „Отоплителна централа“. 

 
2. Преобразува се Отдел „Обществени поръчки и наеми“ в Отдел „Обществени поръчки и инвестиционно 
планиране“ с два Сектора: 
- Сектор „Обществени поръчки и наеми“ в който се запазва щата от преобразувания Отдел „Обществени 
поръчки и наеми“ 
- Сектор „Инвестиционно планиране, капитално строителство и контрол“, като в сектора се прехвърля 
щата на Сектор „Инвестиционно планиране и контрол“ от закрития Отдел „Строителство, поддръжка и 
ремонт“. 



Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема преобразуване на Отдел „Обществени поръчки и наеми“ в Отдел 
„Обществени поръчки и инвестиционно планиране“  с два Сектора: 
- Сектор „Обществени поръчки и наеми“, в който се запазва щата от преобразувания Отдел 
„Обществени поръчки и наеми“ 
- Сектор „Инвестиционно планиране, капитално строителство и контрол“, като в сектора се 
прехвърля щата на Сектор „Инвестиционно планиране и контрол“ от закрития Отдел 
„Строителство, поддръжка и ремонт“. 
 
3. Разкрива се Звено „Извънучебна спортна дейност“ на пряко подчинение на Помощник Ректор и се 
разкрива един нов щат в него – Ръководител звено „Извънучебна спортна дейност“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема разкриването на  звено „Извънучебна спортна дейност“ на пряко 
подчинение на Помощник Ректор и се разкрива един нов щат в него – Ръководител звено 
„Извънучебна спортна дейност“. 
 
4. Разкрива се една нова щатна бройка „Координатор комунални дейности“ на пряко подчинение на 
Помощник Ректор, функционално координиращ и контролиращ дейността на звената: Отдел „Енерго-
ремонтен“, Отдел „Автотранспорт“, Отдел „Материалнотехническо снабдяване и складово стопанство“ и 
Сектор „Чистота“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема разкриването на нова щатна бройка „Координатор комунални 
дейности“ на пряко подчинение на Помощник Ректор, функционално координиращ и контролиращ 
дейността на звената: Отдел „Енерго-ремонтен“, Отдел „Автотранспорт“, Отдел 
„Материалнотехническо снабдяване и складово стопанство“ и Сектор „Чистота“. 
 
5. Обединяват се Отдел „Международно сътрудничество“ и Отдел „Чуждестранни студенти, докторанти 
и специализанти“ в дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“ на пряко подчинение 
на Ректор, с два отдела: 
- Отдел „Международна дейност“ съответно с два сектора – сектор „Международно сътрудничество и 
развитие“ и Сектор „Студентска и преподавателска мобилност“. 
- Отдел „Чуждестранни студенти“ също с два сектора – сектор „Маркетинг, реклама и иновации“ и 
Сектор „Прием чуждестранни студенти и курсисти“. 
- Съкращават се три щата Експерт ТИС ЧСДС. 
- Разкрива се един щат Експерт „Маркетинг и реклама чуждестранни студенти“ и един щат Експерт 
„Прием чуждестранни студенти и курсисти“.  
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:  Приема обединяването на Отдел „Международно сътрудничество“ и Отдел 
„Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти“ в дирекция „Международна дейност и 
чуждестранни студенти“ на пряко подчинение на Ректор, с два отдела: 
- Отдел „Международна дейност“ съответно с два сектора – сектор „Международно 
сътрудничество и развитие“ и Сектор „Студентска и преподавателска мобилност“. 
- Отдел „Чуждестранни студенти“ също с два сектора – сектор „Маркетинг, реклама и иновации“ 
и Сектор „Прием чуждестранни студенти и курсисти“. 
- Съкращават се три щата Експерт ТИС ЧСДС. 
- Разкрива се един щат Експерт „Маркетинг и реклама чуждестранни студенти“ и един щат 
Експерт „Прием чуждестранни студенти и курсисти“. 
 
6. „Докторантски център“ преминава на пряко подчинение на Заместник Ректор „Академичен състав и 
координация“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема „Докторантски център“ да премине на пряко подчинение на Заместник 
Ректор „Академичен състав и координация“. 
 
7. „Център за национални и международни проекти“ преминава на пряко подчинение на Заместник 
Ректор „Научна, научно-приложна и проектна дейност“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 



РЕШЕНИЕ на АС:  Приема „Център за национални и международни проекти“ да премине на пряко 
подчинение на Заместник Ректор „Научна, научно-приложна и проектна дейност“. 
 
8. Създава „Квалификационен център“ на пряко подчинение на Заместник Ректор „Учебна дейност“, 
обединяващ следните звена:  
- „Отделение за повишаване на квалификацията“ и „Център за професионално обучение“, които запазват 
своята структурна и функционална самостоятелност в рамките на обединеното звено. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема създаване на  „Квалификационен център“ на пряко подчинение на 
Заместник Ректор „Учебна дейност“, и  обединяващ звената „Отделение за повишаване на 
квалификацията“ и „Център за професионално обучение“, които запазват своята структурна и 
функционална самостоятелност в рамките на обединеното звено. 
 
9. Общоуниверситетските лаборатории се преобразуват в катедрени лаборатории, като се съкращават 
щатните бройки Ръководител ОУЛ. Материалните активи на лабораториите се прехвърлят към 
съответните катедри както следва: 
- ОУЛ по „Мехатроника“ – към катедра „АП“; 
- ОУЛ по „Нови енергийни източници“ – към катедра „Топлотехника“; 
- ОУЛ по CAD/CAM/CNC – към катедра „ТМММ“ 
- ОУЛ по „Електроника“ – към катедра „ЕТМ“; 
- ОУЛ по „Бедствия и аварии“ – към катедра „ЕООС“; 
- ОУЛ по „Виртуална реалност“ – към катедра „СИТ“; 
- ОУЛ по „Структурно окабеляване на компютърни мрежи – към катедра „КНТ“; 
- ОУЛ по“ Агроекологична“  – към катедра „Растеневъдство“ . 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема Общоуниверситетските лаборатории да се преобразуват в катедрени 
лаборатории, като се съкращават щатните бройки „Ръководител ОУЛ“ , а материалните активи 
на лабораториите да се прехвърлят към съответните катедри. 
 
10. Разкрива се Общоуниверситетска работилница /ОУР / по заваряване. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема разкриване на Общоуниверситетска работилница /ОУР / по заваряване. 
 
11.Структурата на Студентски общежития и столове не се променя. 
 
12. Научно-изследователският институт да бъде отразен в Структурата на ТУ-Варна като основно звено. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема „Научно-изследователския институт“  да бъде отразен в Структурата 
на ТУ-Варна като основно звено. 
 
Промените да се отразят в Документ от СУК – Структура на ТУ-Варна. 
 
Т.1.2. Доклад от инж. Иван Русев – Пом. Ректор на ТУ-Варна, във връзка с приемане щата на Технически 
университет – Варна и с оглед създаване на равнопоставеност на лицата от академичния и от 
административния и помощно-техническия персонал в Технически университет – Варна, както и с цел 
реализиране на финансови икономии, предлагам  следните Решения относно прекратяване на трудовите 
правоотношения и получаване на допълнителни възнаграждения: 
На основание чл.30, ал.1, т.8 от Закона за висшето образование, Академичния съвет на Технически 
университет – Варна се предлага: 
1. Трудовите договори на служителите и работниците от административния и помощно-техническия 
персонал се прекратяват при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 
328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда.  
2. На лицата придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и назначени 
на трудов договор в Технически университет – Варна, се заплаща допълнително трудово възнаграждение 
за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 % за всяка година.  
Приетите промени да се нанесат във Вътрешните правила за организация на работната заплата в ТУ – 
Варна. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 



РЕШЕНИЕ на АС: Приема трудовите договори на служителите и работниците от 
административния и помощно-техническия персонал да се прекратяват при придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труд. На лицата 
придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и назначени на 
трудов договор в Технически университет – Варна, да се заплаща допълнително трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 % за всяка година. 
 
ВТОРА ТОЧКА от Дневния ред : 
Т.2. Aнализ на състоянието на Академичния състав на ТУ-Варна. Докл.: Зам. Ректор АСК 
Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. Ц. Мурзова да запознае членовете на АС с кадровото  
състояние на Академичния състав на ТУ-Варна за периода от 01.04.2016г до 17.02.2017г.  
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
РЕШЕНИЕ на АС : Приема за информация анализът за състоянието на Академичния състав на 
ТУ-Варна за периода от 01.04.2016г. до 17.02.2017г. 
  
ТРЕТА ТОЧКА от Дневния ред:  
Т. 3. Отчет за дейността на англоезичното обучение в университета. Докл.: Ръководител МС 
Проф. д-р инж. Росен  Василев - Ректор, даде думата на проф. Хр.Скулев – Ръководител  МС да запознае 
членовете на АС като ги информира за обучението на чуждестранните студенти в ТУ-Варна в началото 
на учебната 2016/2017г.  
Отчета беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на  АС. 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема за информация отчета  за  обучението на чуждестранните студенти в 
ТУ-Варна в началото на учебната 2016/2017г.  
  
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА  от Дневния ред: 
Т. 4. Отчет за дейността на Центъра по качество. Докл.: Ръководител ЦК 
Проф. д-р инж. Росен  Василев - Ректор, даде думата на доц. Славов – Ръководител на Центъра по 
качеството на ТУ-Варна, да запознае членовете на АС с отчета за работата на Центъра по качеството за 
периода месец септември 2016 – м. февруари 2017г. и плана за работата на звеното до края на учебната 
2016-2017г.  
Отчета беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема за информация  отчета и плана от приоритетни дейности до края на 
уч. 2016 / 2017 год.  на Центъра по качество на ТУ-Варна. 
 
ПЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.5. Текущи 
Т.5.1. Проф. Василев – Ректор, запозна членовете на АС с постъпил  доклад от доц. Виктор Чириков – 
Председател на Общото събрание на ТУ-Варна, относно провеждане на Общо събрание на ТУ-Варна на 
29.05.2017г. , с предложение за членове на Комисията по подготовка на изборните процедури както 
следва: 
Настоящи членове: 1. Доц. д-р инж. Екатерина Николова Димитрова; 2. Доц. д-р инж. Валентин Николов 
Гюров;  
Нови членове: 1. Доц. д-р инж. Диян Минков Димитров; 2. Доц. д-р инж. Милена Николова Милева-
Карова; 3. Доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева и предложи  за председател на Комисията по подготовка 
на изборните процедури да бъде избран – доц. д-р инж. Валентин Николов Гюров. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:  Приема доц. д-р инж. Диян Минков Димитров,  доц. д-р инж. Милена Николова 
Милева-Каров,  доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева за  членове за  Комисията по подготовка на 
изборните процедури, а за Председател на Комисията по подготовка на изборните процедури - 
доц.д-р инж. Валентин Николов Гюров. 
 
Т.5.2. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. М. Василева- Зам.Ректор УД да запознае членовете на 
АС с постъпили доклади за нови и промяна на действащи учебни планове от учебната 2017/2018г. както 
следва: 
- Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов - Декан ФИТА, относно нови учебни планове и 
квалификационни характеристики за ОКС „Бакалавър“ валидни от учебната 2017/2018г. за специалност 
„Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно 
обучение. Предложенията са приети  и обсъдени на КС и на ФС. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 



РЕШЕНИЕ на АС:  Приема нови учебни планове и квалификационни характеристики за ОКС 
„Бакалавър“, валидни от учебната 2017/2018г. за специалност „Автоматика, роботика и 
управляващи компютърни системи“, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение. 
 
- Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан ФИТА, относно  преименуване на специалност 
„Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи“ в „Автоматика, роботика и 
управляващи компютърни системи“, за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение.  
 Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:  Приема  преименуване на специалност „Автоматика, информационни и 
управляващи компютърни системи“ в „Автоматика, роботика и управляващи компютърни 
системи“, за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение. 
 
-Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан ФИТА, относно промяна в учебен план на 
специалност „Софтуерни и интернет технологии“, за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, валиден от 
учебната 2016/2017г., където към избираемите дисциплини в 8-ми семестър да се добави избираема 
дисциплина „Информационен мениджмънт“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:   Приема промяна в учебен план на специалност „Софтуерни и интернет 
технологии“, за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, където в 8-ми семестър да се добави избираема 
дисциплина „Информационен мениджмънт“. 
 
-Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан ФИТА, относно преименуване/ актуализиране на 
наименованието/ на специалност „Индустриална и сградна автоматика“, за ОКС „Професионален 
бакалавър“ на спец. „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:  Приема преименуване на специалност „Индустриална и сградна автоматика“, 
за ОКС „Професионален бакалавър“ в спец. „Автоматика, роботика и управляващи компютърни 
системи“. 
 
Т.5.3. Проф. д-р инж. Росен  Василев - Ректор, даде думата на  доц. Николай Минчев – Зам. Ректор 
ННППД, да запознае членовете на АС с разпределение на средствата за 2017г., правила за организиране, 
провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от 
държавния бюджет и система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите. 
Окончателното класиране на проектите се извършва от ЦКК по реда на сумата на оценките от раздел 1 и 
2.  Окончателното решение за приемане на отчета се взема от ЦКК. 

1. Отчетът се приема без резерви ако: 
1.1. Оценката от експертната оценка е над 70 точки; 
1.2. Оценката по критерий 7.2 от експертната оценка е 10, т.е. целия разход на отчетните средства е 

признат за целесъобразен. 
2. Ако условие 1.1 не е изпълнено, ръководителя на проекта се лишава от възможността да участва 

в конкурс през следващата година. 
3. Ако не е изпълнено условие 1.2. ръководителят на проекта се задължава да възстанови 

нецелесъобразно изразходваните бюджетни средства и се лишава от възможността да участва в 
конкурс за проекти, финансирани от държавния бюджет за срок от 2 години. Решението по т.3 се 
утвърждава от АС. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема ако не е изпълнено условие 1.2. ръководителят на проекта се задължава 
да възстанови нецелесъобразно изразходваните бюджетни средства и се лишава от възможността 
да участва в конкурс за проекти, финансирани от държавния бюджет за срок от 2 години. 
 
Т.5.4. Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на  доц. Цена Мурзова – зам. Ректор АСК  да запознае 
членовете на АС с разработените  „Правила за ползване на творчески отпуск от членовете на 
академичния състав на ТУ-Варна“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 
 
РЕШЕНИЕ  на АС: АС приема разработените „Правила за ползване на творчески отпуск от 
членовете на академичния състав на ТУ-Варна“. 
 
Т.5.5. Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на  доц. Цена Мурзова – Зам. Ректор АСК . Във връзка с 
предвидените промени в структурата на щата на ТУ-Варна, съгласно които Центърът за развитие на 



академичния състав и Докторантският център минават на директно подчинение към Зам. Ректор АСК,  тя 
предложи следната корекция в действащите нормативни документи: в „Правилника за условията и реда 
за заемане на академични длъжности в ТУ-Варна“, в „Правилника за приемане, обучение на докторанти 
и придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в 
ТУ-Варна“; в „Процедурата по провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент“, вместо „Ръководител на ЦРАС“, да бъде записано „Служител на ЦРАС“, а вместо 
„Ръководител на Докторантски център“ да бъде записано „Служител на докторантски център“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се направят корекции:  в „Правилника за условията и реда за заемане 
на академични длъжности в ТУ-Варна“, в „Правилника за приемане, обучение на докторанти и 
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на 
науките“ в ТУ-Варна“;, в „Процедурата по провеждане на избор за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“, вместо „Ръководител на ЦРАС“, да бъде записано „Служител на 
ЦРАС“, а вместо „Ръководител на Докторантски център“ да бъде записано „Служител на 
докторантски център“. 

Т.5.6. Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на  доц. Цена Мурзова – зам. Ректор АСК  да запознае 
членовете на АС с постъпили доклади за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности 
както следва: 
1. Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов- Декан КФ за АД „асистент“, в проф. направление 5.5.
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, учебна дисциплина „Архитектура на кораба и морските 
съоръжения“, за нуждите на катедра „ККММ“, брой места 1 за срок от 1 месец от обявата в Интернет 
страницата на ТУ-Варна. Катедра „ККММ“  разполага с нужното натоварване и има основание за 
обявяване на конкурс за „асистент“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в 
проф. направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, учебна дисциплина „Архитектура 
на кораба и морските съоръжения“,   катедра „ККММ“,   факултет КФ,  за срок 2 месеца от 
обявата в Интернет страницата на ТУ-Варна. 

2.Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан на ФИТА за АД „асистент“, в проф.направление 5.3.
„Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина „Програмни системи“, катедра „СИТ“, 
брой места 1, за срок от 2 месеца от обявата в Интернет-страницата на ТУ-Варна. Катедра „СИТ“ 
разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „асистент“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в 
проф. направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина „Програмни 
системи“, катедра „СИТ“, брой места 1, за срок от 2 месеца от обявата в Интернет-страницата 
на ТУ-Варна. 

3.Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан на ФИТА за АД „асистент“, в проф.направление 5.3.
„Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина „Системи с бази от данни“, катедра 
„СИТ“, брой места 1, за срок от 2 месеца от обявата в Интернет-страницата на ТУ-Варна. Катедра „СИТ“ 
разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „асистент“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в 
проф. направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина „Програмни 
системи“, катедра „СИТ“, брой места 1, за срок от 2 месеца от обявата в Интернет-страницата 
на ТУ-Варна. 

4.Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов- Декан на ФИТА за АД „асистент“, в проф.направление 5.3.
„Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина „Програмиране за мобилни Интернет 
устройства“, катедра „СИТ“, брой места 1, за срок от 2 месеца от обявата в Интернет-страницата на ТУ-
Варна. Катедра „СИТ“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за 
„асистент“. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на  АС. 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в 
проф. направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, учебна дисциплина 




