
                        Препис- извлечение  

                        от Протокол № 30 /23.04.2018г. 

                        от заседание на АС 

 

Днес, 23.04.2018г., се проведе заседание на Академичния съвет на Технически университет – Варна. 

Списъчен  състав на АС: 34 члена 

На заседанието присъстват 24 члена с право на глас. Има кворум и АС може да взема решения 

Проф. Василев – Ректор, откри заседанието на АС, като предложи промяна в предварително обявения  

 

                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1.Утвърждаване корекции на учебни планове. Докл.: Зам.Ректор УД 

2.Отчет за дейността на Центъра по качество. Докл.: Ръководител ЦК 

3.Отчет за дейността на ЦНМП. Докл.: Ръководител ЦНМП 

4.Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет. 

 Докл.: Зам.Ректор ННППД  

5.Текущи. 

 

Като към  т. 1 да се добави приемането и на нови учебни планове и квалификационни характеристики; 

т. 5 да стане „Отчет за дейността на МКЦ;, а  т. 5 „Текущи“ да стане т. 6 от Дневния ред.  

Дневният ред е подложен на гласуване и е приет от АС.  

 

 

Дневен ред на заседанието на АС:  

1.Приемане на нови учебни планове и квалификационни характеристики към тях  и корекция на учебни 

планове:  Докл.: Зам.Ректор УД 

2.Отчет за дейността на Центъра по качество. Докл.: Ръководител ЦК 

3.Отчет за дейността на ЦНМП. Докл.: Ръководител ЦНМП 

4.Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет. Докл.: 

Зам.Ректор ННППД  

5. Отчет за дейността на „Морски квалификационен център“ .: Докл. Ръководител МКЦ 

6.Текущи. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и  приет единодушно от  членовете на АС. 

 

ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред:  
Т.1 Утвърждаване на нови учебни планове и квалификационни характеристики към тях и 

корекция на действащи учебни планове. Докл.: Зам.Ректор УД 

Т.1.1.Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. Василева – Зам.Ректор УД да запознае членовете 

на АС с постъпили доклади за утвърждаване на нови  учебни планове, квалификационни характеристики 

към тях и корекции в действащи учебни планове: 

- Доклад от доц д-р Цанко Генчев – Директор на Департамент „Математика, физика и езиково 

обучение“, да бъде направена промяна в учебен план за подготвителен курс / обучение на български 

език/, който да е валиден от началото на учебната 2018/2019г. Тази промяна оптимизира набора от 

учебни дисциплини в сравнение с предходния план / последно изменение с Протокол № 37 от 

10.11.2014г. на АС/.  

……………………….. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема промяна в учебен план за подготвителен курс / обучение на български 

език/, валиден от  учебната 2018/2019г. 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, Декан КФ, за утвърждаване учебни планове и 

квалификационна характеристика за специалност „Корабостроене и морска техника“, ОКС „Магистър“ 

след висше образование, валиден от учебната 2018/2019 г.:  

1./ Учебни планове и квалификационни характиристики към тях за специалност „Корабостроене и 

морска техника”, в Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, с 

професионална квалификация „Магистър инженер”, Образователно- квалификационна степен 

„Магистър” в редовна и задочна форма на обучение със срок 1.5 години/3 семестъра за притежаващи 

ОКС „Бакалавър” по специалност „Корабостроене и морска техника”; 

2./ Учебни планове и квалификационни характеристики към тях за специалност „Корабостроене и морска 

техника”, в Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”, с професионална 



квалификация „Магистър инженер”, Образователно- квалификационна степен „Магистър” в редовна и 

задочна  форма на обучение със срок 2 години/4 семестъра за притежаващи ОКС „Бакалавър” или ОКС 

„Магистър” по други специалности от професионално направление „Машинно инженерство”, 

„Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Общо инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия”; 

…………………… 

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС:  Приема: 

1. Учебни планове и квалификационни характеристики към тях за специалност 

„Корабостроене и морска техника”, в Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и 

авиация”, с професионална квалификация „Магистър инженер”, Образователно- квалификационна 

степен „Магистър” в редовна и задочна форма на обучение със срок 1.5 години/ 3 семестъра за 

притежаващи ОКС „Бакалавър” по специалност „Корабостроене и морска техника”; 

2.  Учебни планове и квалификационни характеристикикъм тях за специалност 

„Корабостроене и морска техника”, в Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и 

авиация”, с професионална квалификация „Магистър инженер”, Образователно- квалификационна 

степен „Магистър” в редовна и задочна форма на обучение със срок 2 години/ 4 семестъра за 

притежаващи ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” по други специалности от професионално 

направление „Машинно инженерство”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Общо 

инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия”; 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, Декан КФ, за утвърждаване учебни планове и 

квалификационни характеристики за специалност „Проектиране на морски уредби и системи“, ОКС 

„Магистър“ след висше образование, валиден от учебната 2018/2019г. 

1. Учебни планове за специалност  „Проектиране на морски уредби и системи“, в професионално 

направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ с професионална квалификация „Магистър-

инженер“ , ОКС „Магистър“ в редовна и задочна форма на обучение със срок 2 години / 4 семестъра за 

притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от ОВО „Технически науки“.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема учебни планове и квалификационни характеристики за специалност  

„Проектиране на морски уредби и системи“, в професионална направление 5.5 „Транспорт, 

корабоплаване и авиация“ с професионална квалификация „Магистър-инженер“ , ОКС „Магистър“ 

в редовна и задочна форма на обучение със срок 2 години / 4 семестъра за притежаващи ОКС 

„Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от ОВО „Технически науки“. 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов – Декан КФ, относно корекции в учебните планове 

на специалност “Инженерна екология”, ОКС “Бакалавър”, за редовно и задочно обучение, валидни от уч. 

2016/2017г. Измененията да влязат в сила от уч. 2018/2019г. 

.…………………………… 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема корекции на учебен план на специалност “Инженерна екология”, ОКС 

“Бакалавър”, за редовно и задочно обучение, валидни от уч. 2016/2017г. Измененията да влязат в 

сила от учебната  2018/2019г. 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов – Декан КФ, относно корекции в учебните планове 

на специалност “Защита на населението при бедствия и аварии”, ОКС “Бакалавър”, за редовно и задочно 

обучение, валидни от уч. 2016/2017 г. Измененията да влязат в сила от уч. 2018/2019 г. 

……………………….. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема корекции на учебните планове на специалност “Защита на населението 

при бедствия и аварии”, ОКС “Бакалавър”, за редовна и задочна форма на  обучение, валидни от 

учебната 2016/2017 г. Измененията да влязат в сила от уч. 2018/2019 г. 

 

- Доклад от доц. Георги Антонов – Декан МТФ,  относно утвърждаване на  нови учебни планове 

за специалност „Машиностроителна техника и технологии“, ОКС „Магистър“ за ОКС „Бакалавър“ или 

ОКС „Магистър“ от други специалности, редовна и задочна форма на обучение, 2 години, 4 семестъра  

…………………… 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема нови учебни планове и квалификационни характеристики към тях  за 

специалност „Машиностроителна техника и технологии“, ОКС „Магистър“ за завършилите ОКС 



„Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по други специалности, със срок на обучение 2 години / 4 

семестъра/  редовна и задочна форма на  обучение.  

 

- Доклад от  доц. Георги Антонов – Декан МТФ, относно приемане на квалификационна 

характеристика за специалност „Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника“, ОКС 

„Магистър“,   редовна и задочна форма на обучение със  срок на обучение 2.5години / 5 семестъра/.  

………………….. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема квалификационна характеристика за специалност „Двигатели с 

вътрешно горене и автомобилна техника“, ОКС „Магистър“ , редовна и задочна форма на обучение 

със  срок на обучение 2.5години / 5 семестъра/. 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Маринела Йорданова – Декан ЕФ, относно корекции в учебните 

планове на специалност „ Електротехника и възобновяеми енергийни източници“ за  ОКС „Бакалавър“, 

валиден от 2016-2017г. за редовна и задочна форма на обучение. Промените влизат в сила от началото на 

уч. 2018/19 г. 

……………………………                    

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема корекции на учебните планове  на специалност  „ 

Електротехника и възобновяеми енергийни източници“ за  ОКС „Бакалавър“, валиден от 2016-

2017г. за редовна и задочна форма на обучение. Промените влизат в сила от началото на уч. 2018/19 

г. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.2. Отчет за дейността на Центъра по качество. Докл.: Ръководител ЦК 

Т.2.1.. Проф. Василев – Ректор даде думата на доц. Стоян Славов – Ръководител ЦК да запознае 

членовете на АС с дейността на Центъра по качество при ТУ – Варна за периода м. март 2017 – м. април 

2018 г. и план за работата на звеното до края на уч. 2017 – 2018 г. Отчета съдържа анализ на състоянието 

на СУК при ТУ-Варна както от гледна точка на степента на актуализация на документите от СУК, 

текущо и във връзка с предстоящата й ре-сертификация по стандарта БДС EN ISO 9001:2015, така и от 

гледна точка на провеждането на периодични вътрешни и външни одити на звената от структурата на 

ТУ-Варна. 

…………………………… 

Отчета и плана от приоритетни дейности до края на уч. 2017/2018г. бяха подложени на гласуване 

и приети единодушно от членовете на АС.  

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема: 

1.  За информация отчета  за дейността на Център по качество при ТУ-Варна за период м. 

март 2017г. – месец април 2018г.  

2. Плана от приоритетни дейности до края на учебната 2017 – 2018 год. 

 

ТРЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.3. Отчет за дейността на ЦНМП. Докл.: Ръководител ЦНМП 
Т.3.1. Проф. д-р инж. Росен  Василев - Ректор, даде думата на д-р Близнаков – Ръководител на  Центъра 

за национални международни проекти да запознае членовете  на АС с отчета за дейността на ЦНМП-

Март 2017 – Март 2018 г. 

…………………….. 

Отчетът  беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема за информация отчета за дейността на Центъра за национални и 

международни проекти . 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.4. Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет. 

Докл.: Зам.Ректор ННППД  

 

Т.4.1. Проф. Росен Василев-Ректор, даде думата на доц. Димова – Зам. Ректор по ННППД да запознае 

членовете на АС с отчета за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния 

бюджет. 

………………………………….. 



Отчетът  беше подложен на гласуване и приет  единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема за информация отчета за научно-изследователската дейност, 

финансирана целево от държавния бюджет, като се уточнят статистическите данни в 

приложенията за включването им в Годишния отчет на ТУ – Варна. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Отчет за дейността на Морски квалификационен център - Докладва Ръководител МКЦ 

Проф. Василев – Ректор, даде думата на к.д.п. инж. Мартин Нухов – Ръководител на МКЦ при ТУ- Варна 

да запознае членовете на АС с дейността на МКЦ в периода от 01.01.2017 – 16.03.2018г. 

…………………………….. 

Отчета  беше подложен на гласуване и приет  единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема за информация отчета за дейността на  Морски квалификационен 

център при Технически университет – Варна. 

 

ШЕСТА ТОЧКА от Дневния ред: 

Т.6. Текущи 

Т.6.1. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Петров – Зам. Ректор АВО да запознае членовете на 

АС с направеното предложение за приемане на следните документи, свързани с текущи акредитационни 

процедури в ТУ-Варна: 

1. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1 Машинно 

инженерство в ТУ-Варна и приложенията към него. 

2. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.5 Транспорт, 

корабоплаване и авиация в ТУ-Варна и приложенията към него. 

Докладите са разработени в съответствие с Критериална система на НАОА за оценяване и 

акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване качеството в Европейското 

пространство за висше образование, в сила от 20.10.2016 год. и са комплектувани със съответните 

приложения.  

………………………… 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС:  Приема : 

1. Приема представените доклади като завършени и окомплектовани съгласно изискванията 

на НАОА. 

2. Да се открият  процедури в НАОА за програмна акредитация на  професионални 

направления 5.1 Машинно инженерство и 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация в ТУ-Варна 

 

Т.6.2. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Петров – Зам. Ректор АВО да запознае членовете на 

АС с писмо на НАОА (Изх. № 125/16.03.2018), свързано с предложения за номинации за членове на 

Постоянните комисии на НАОА .  

…………………………… 

Предложението на доц. д-р Тошко Петров беше подложено на гласуване. 

Резултати от гласуването: 

20 гласа „ЗА“ ; 1 глас  „ПРОТИВ“ ;  3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

РЕШЕНИЕ на АС:  Приема за членове на Постоянните комисии на НАОА да бъдат предложени: 

1. За комисията по педагогически науки и социални дейности: 

              Доц. д-р Мария Иванова Желева 

2. За комисията по технически науки: 

              Доц. дн инж. Антон Славчев Георгиев 

3. За комисията по аграрни науки и ветеринарна медицина 

             Доц. д-р инж. Драгомир Пламенов Димитров 

 
Т.6.3. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Петров – Зам. Ректор АВО да запознае членовете на 

АС с предложение за Председател на Апелативната комисия за студенти и докторанти  в ТУ-Варна с 

мандат 2015-2019 г. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС:  Приема за Председател на Апелативната комисия за студенти и докторанти  

в ТУ-Варна с мандат 2015-2019 г. Гергана Тодорова Русева, редовен докторант към катедра МТМ, 

МТФ. 

 



Т.6.4. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Василева да запознае членовете на АС с постъпили 

доклади: 

1. Актуализиране на документи от СУК: 

 № 22 „Наблюдение и измерване на продукта“; 

 № 26 „Идентификация и проследимост“; 

 № 49 „Управление на учебния процес“; 

 № 61 „Процедура за издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна 

степен на висше образование, европейско дипломно приложение и свидетелство за езикова подготовка в 

ТУ - Варна“. 

………………………… 

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема актуализиране на документи:  

№ 22 „Наблюдение и измерване на продукта“; 

 № 26 „Идентификация и проследимост“; 

 № 49 „Управление на учебния процес“; 

 № 61 „Процедура за издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна 

степен на висше образование, европейско дипломно приложение и свидетелство за езикова 

подготовка в ТУ - Варна“. 

 От СУК наТУ-Варна. 
 

2. Промяна на „Правилник за дейността на морски квалификационен център“ в ТУ-Варна,    

както следва:  

чл. 7  

  ал. 5 да стане ал. 4; 

  Ал. 4 да стане ал. 5 с текст „Таксите за участие в различните видове курсове се заплащат по 

банков път до започване на курса“; 

  Да се създаде ал. 6 с текст „Студентите от регулираните специалности заплащат такси при 

заплащане на семестриалната  такса за обучение от учебната 2016/2017 г.“. 

…………………….. 

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема промени в „Правилник за дейността на морски квалификационен 

център в ТУ- Варна“. 

 

3. Актуализиране на „Вътрешните правила за форма на дистанционно обучение“ 

 

……………………………. 

Предложението за актуализация беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете 

на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема актуализиране на „Вътрешните правила за форма на дистанционно 

обучение“ в Технически университет – Варна. 

 

4. Доклад от доц. Йончо Каменов – Ръководител катедра „ЕЕ“ , предложение за  награждаване на 

проф. дтн. инж. мат Крум Костов Герасимов - преподавател от катедра „Електроенергетика“  с орден 

„Св. Св. Кирил и Методий“, първа степен, за големи заслуги в областта на образованието и науката.  

………………………. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се предложи за  награждаване  с орден „Св. Св. Кирил и Методий“, 

първа степен, за големи заслуги в областта на образованието и науката проф. дтн.инж. мат. Крум 

Костов Герасимов от катедра „Електроенергетика“ при Технически университет – Варна. 

 

Т.6.5. Проф. Василев  даде думата на доц. Мурзова – Зам. Ректор АСК , която запозна членовете на АС, с 

изискванията на чл.66 от Правилника за приемане, обучение на докторанти и придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в ТУ-Варна, според 

които е назначена със Заповед № 143/14.03.2018г. комисия за признаване на образователната и научната 

степен „доктор“. Комисията е провела заседание и съгласно Протокол № 2 от 17.04.2018г. е излязла със  

становище: 

- да се признае образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление: 5.3. 

„Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност: 02.21.07. „Автоматизирани системи за 



обработка на информация и управление ( по отрасли ) на   д-р инж. Живко Борисов Близнаков, роден на 

02.12.1973г.  във Варна, гражданство :Българско 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС: Признава образователната и научна степен „доктор“ “ по професионално 

направление:  5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност: 02.21.07. 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление ( по отрасли ) на   д-р инж. 

Живко Борисов Близнаков. 

 

Т.6.6. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Мурзова да запознае членовете на АС с постъпили 

доклади за обявяване на конкурси за АД: 

- Доклад от доц. Недялко Николов – Декан ФИТА за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в професионалното направление 5.3. „Комуникационна и компютърна 

техника” , научна специалност „Системно програмиране“, „Факултет по изчислителна техника и 

автоматизация“, катедра „Компютърни науки и технологии“ , брой места: 1,  за срок от: 2 /два/ месеца от 

обявяването му в „Държавен вестник“. 

Катедра „АП“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „доцент“. 

…………………………….. 

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 „доцент“ в 

професионалното направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност 

„Системно програмиране“, „Факултет по изчислителна техника и автоматизация“, катедра 

„Компютърни науки и технологии“ , брой места: 1,  за срок от: 2 /два/ месеца от обявяването му в 

„Държавен вестник“. 

 

- Доклад от доц. Недялко Николов – Декан ФИТА за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ в професионално направление : 5.2„Електротехника, електроника и 

автоматика”, научна специалност „Автоматизация на производството“, „Факултет по изчислителна 

техника и автоматизация“, катедра „ Автоматизация на производството“ , брой места: 1 за срок от: 2 /два/ 

месеца от обявяването му в „Държавен вестник“. Катедрата има необходимото учебно натоварване за 

обявяване на конкурса. Има основание за обявяване на конкурс за „доцент“. 

………………………. 

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 „доцент” в 

професионално направление : 5.2„Електротехника, електроника и автоматика”, научна 

специалност „Автоматизация на производството“, „Факултет по изчислителна техника и 

автоматизация“, катедра „ Автоматизация на производството“ , брой места: 1 за срок от: 2 /два/ 

месеца от обявяването му в „Държавен вестник“. 

 

- Доклад от доц. Недялко Николов – Декан ФИТА за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „асистент“, в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна 

техника”; учебна дисциплина: „Обектно - ориентирано програмиране - 1част“ ; „Факултет по 

изчислителна техника и автоматизация“; катедра: „Софтуерни и интернет технологии“; брой места: 1; за 

срок от: 1 месец 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 

професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”,  учебна дисциплина 

„Обектно - ориентирано програмиране - 1част“ ,  „Факултет по изчислителна техника и 

автоматизация“,  катедра: „Софтуерни и интернет технологии“,  брой места: 1,  за срок от един 

/1 / месец от обявата в интернет страницата на ТУ - Варна . 

 

- Доклад от доц. Недялко Николов – Декан ФИТА за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна 

техника”;учебна дисциплина: „Програмни системи“ ;„Факултет по изчислителна техника и 

автоматизация“;катедра: „Софтуерни и интернет технологии“;брой места: 1;за срок от: 1 месец 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 

професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, учебна дисциплина 

„Програмни системи“, „Факултет по изчислителна техника и автоматизация“, катедра 

„Софтуерни и интернет технологии“, брой места: 1,  за срок от един /1/ месец от обявата в 

интернет страницата на ТУ – Варна.   

 

- Доклад от доц. д-р инж. Маринела Йорданова - Декан ЕФ за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „Доцент“ в професионална направление 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика“ по научна специалност „Електроизмервателна техника“ към катедра „ТИЕ“ със срок два/2/ 

месеца от публикуване на обявата в ДВ. Катедра „ТИЕ“ разполага с нужното натоварване. Има 

основание за обявяване на конкурс за „доцент“. 

…………………. 

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 „доцент“ в 

професионална направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ по научна 

специалност „Електроизмервателна техника“ към катедра „ТИЕ“ при ЕФ , брой места:  1 за  срок 

2 /два / месеца от публикуване на обявата в ДВ. 

 

- Доклад от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов - Декан КФ за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „Доцент“ в професионална направление 5.5 „Транспорт, каробоплаване и 

авиация“, в научна специалност „Организация и управление на промишления транспорт / воден 

транспорт/“, факултет КФ, към катедра „КУТОЧВП“, брой места 1 за срок от 2 месеца от обявата в ДВ.  

Катедра „КУГОЧВП“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за 

„доцент“. 

……………………………… 

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 „доцент“ в 

професионална направление 5.5 „Транспорт, каробоплаване и авиация“, в научна специалност 

„Организация и управление на промишления транспорт / воден транспорт/“, факултет КФ, към 

катедра „КУТОЧВП“, брой места 1 за срок два / 2/ месеца от обявата в ДВ.  

 

Т.6.7. Проф. Василев – Ректора, даде думата на доц. д-р инж. Стоян Славов  - Ръководител  на Център по 

качеството при ТУ – Варна да запознае членовете на АС с актуализация на документи от СУК: 

1. Във връзка с подготовка за предстоящата ре-сертификация на системата за управление на качеството 

на ТУ-Варна по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, за утвърждаване на актуализиран „Наръчник по 

качеството на ТУ – Варна. 

2. Във връзка със създаването на /е/ Годишник на ТУ-Варна и подготовката за издаване на следващ брой, 

за утвърждаване от АС на актуализиран „Правилник за издаване на Годишник на ТУ - Варна и Сборник с 

резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет“. 

Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 

 

РЕШЕНИЕ на АС: Приема : 

1. Актуализиран „Наръчник по качеството на ТУ – Варна“. 

2. Актуализиран „Правилник за издаване на Годишник на ТУ - Варна и Сборник с резюмета на 

проекти финансирани от държавния бюджет“. 

 

Т.6.8.  Проф. Василев запозна членовете на АС с постъпило писмо от Българска морска камара за 

членство на ТУ-Варна в нея по покана на председателя на Управителния й съвет и предложи АС да вземе 

решение: Ректорът на ТУ – Варна да подаде заявление за приемане на Университета за член на 

Българската морска камара.  

……………………….. 

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

 

РЕШЕНИЕ на АС:  АС предлага на  Ректора на Технически университет - Варна да подаде 

заявление за членство наТУ-Варна в  Българската морска камара. 

 

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на АС беше закрито. 

                                                                                                                                                                                                         

                        

 

                                                                                                              

Протоколирал:                                                                        РЕКТОР: 

            / Н. Николова/                                                                   / проф. дн инж. Р. Василев/ 


