
 
 
 
Препис-извлечение 
на Протокол № 32 / 29.06.2018г. 
от заседание на АС   
 

Днес, 29.06.2018г., се проведе заседание на Академичния съвет на Технически университет – Варна 
Списъчен  състав на АС: 37 ; Редуциран състав - 34 
На заседанието присъстват 29  с право на глас. Има кворум и АС може да взима решения 
Проф. Василев – Ректор, откри заседанието на АС при следния 
 
                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Приемане на нови и корекции в действащи учебни планове. Докл.: Зам.Ректор УД 
2.Информация за хода на кандидат-студентската кампания.Докл.: Зам.Ректор УД  
3.Актуализиране на Наредба за академичната заетост на преподаватели за учебната 2018/19 г.Докл.: 
Зам.Ректор УД 
4.Отчет за изпълнение на плана за атестиране на преподавателите за уч.2017/2018г. и приемане на план 
за атестиране на преподавателите за учебната 2018/19 г. Докл.: Зам.Ректор АСК  
5.Финансово състояние на ТУ-Варна за първото полугодие на 2018 г. Докл.: Гл.Счетоводител; 
Становище на Контролния съвет относно отчета за финансовото състояние на ТУ-Варна към 30.06.2017г. 
Докл.  Председател на КС 
6.Текущи. 
Дневният ред бе подложен на гласуване и  приет единодушно от членовете на АС.  
 
ПЪРВА ТОЧКА от Дневния ред:  
Т.1. Приемане на нови и корекции в действащи учебни планове. Докл.: Зам. Ректор УД 
Т.1.1.Проф. Василев даде думата на доц. М. Василева да запознае членовете на АС с постъпили доклади  
за нови и корекции на действащи учебни планове: 
 
- Доклади от доц. Георги Антонов – Декан на МТФ, относно промяна в действащи учебни планове: 
1. на  специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, ОКС „Бакалавър“, редовно 
обучение, валиден от учебната 2014/ 2015г.  Разгледан и приет на ФС на МТФ с Протокол № 
14/27.06.2018г. 
…………………….. 
Предложението беше подложено на гласуване прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема промяна в действащия учебен план на специалност „Компютъризирани 
технологии в машиностроенето“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, валиден от учебната 2014/ 
2015г.   
 
2. на специалност „Автомобилна техника“ за ОКС „Бакалавър“, срок на обучение 4 години / 8 
семестъра, редовно обучение. Разгледан и приет на ФС на МТФ с Протокол № 14/27.06.2018г. 
………………….. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема промяна в действащия учебен план за специалност „Автомобилна 
техника“ за ОКС „Бакалавър, редовна форма на обучение, срок на обучението 4 години / 8 
семестъра. 

 
- Доклади от доц. Хаджидимов – Декан КФ за утвърждаване на нови  учебни планове, 
квалификационни характеристики и промяна в действащи учебни планове: 
1. за ОКС „Магистър” специалност „Корабни машини и механизми” и квалификационна 
характеристика: 
- Учебни планове за специалност „Корабни машини и механизми” от професионално направление 
5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини 
и механизми”, образователно-квалификационна степен „Магистър” за редовна и задочна  форма на 
обучение със срок 3 години/ 6 семестъра за притежаващи ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от 
ОВО „Технически науки” без специалност „КММ”. 
- Квалификационна характеристика на специалност „Корабни машини и механизми” от 
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с образователно-
квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър – инженер”, изготвена 



за специалност „Корабни машини и механизми” от професионално направление 5.5 „Транспорт, 
корабоплаване и авиация” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, 
образователно-квалификационна степен „Магистър”,за притежаващи ОКС „Бакалавър” или ОКС 
„Магистър” от ОВО „Технически науки” без специалност „КММ” 
- Учебни планове за специалност „Корабни машини и механизми” от професионално направление 
5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини 
и механизми”, образователно-квалификационна степен „Магистър” за редовна и задочна форма на 
обучение със срок 1,5 години/ 3 семестъра за притежаващи ОКС „Бакалавър” по „Корабни машини и 
механизми”. 
- Квалификационна характеристика на специалност „Корабни машини и механизми” от 
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с образователно-
квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „Магистър – инженер”, изготвена 
за специалност „Корабни машини и механизми” от професионално направление 5.5 „Транспорт, 
корабоплаване и авиация” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, 
образователно-квалификационна степен „Магистър” , за притежаващи ОКС „Бакалавър” по спец. 
„Корабни машини и механизми” . 
Приета на ФС на КФ с протокол №21/18.06.2018  
Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: 
1. Приема учебни планове и квалификационна характеристика към тях за специалност „Корабни 
машини и механизми” от професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с 
професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, образователно-
квалификационна степен „Магистър” за редовна и задочна форма на обучение със срок 3 години/ 6 
семестъра за притежаващи ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от ОВО „Технически науки” 
без специалност „КММ”. 
2. Приема учебни планове и квалификационна характеристика към тях за специалност „Корабни 
машини и механизми” от професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” с 
професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, образователно-
квалификационна степен „Магистър” за  редовна и задочна форма на обучение със срок 1,5 години/ 3 
семестъра за притежаващи ОКС „Бакалавър” по „Корабни машини и механизми”. 
 
2. Разкриване на нова специалност “Корабоплаване“, приемане на учебен план и квалификационна 
характеристики за уч. 2018/2019 г. , редовно обучение, със срок на обучение 4 години/8 семестъра, ОКС 
„Бакалавър“, валиден от уч. 2018/2019 г. Приета на ФС на КФ с протокол №21/18.06.2018г. 
……………………. 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС:  
1. Приема разкриването на нова специалност „Корабоплаване“ за обучение в ОКС „Бакалавър“ 
редовна форма на обучение , със срок на обучение 4 години / 8 семестъра. 
2. Приема учебния план и  квалификационната характеристика към него, за специалност 
„Корабоплаване“,  ОКС „Бакалавър“, валиден от учебната 2018/2019г. 
 
3.         Промяна в учебните планове на специалност “Топлотехника и възобновяеми енергийни 
източници“ с продължителност на обучението 6 семестъра, ОКС “Магистър”, като факултативни 
дисциплини да се добавят : 
А. По уч. план валиден от уч. 2017/2018 г. ;  
-“Енергийна ефективност - проект”  5-ти семестър,  редовно обучение с хорариум  0+2+0, ИАУД 30 ч., 
Пълна студентска заетост 60 ч., кредити 2. 
- “Енергийна ефективност - проект”  5-ти семестър,  задочно обучение с хорариум  0+15+0, ИАУД 45 ч., 
Пълна студентска заетост 60 ч., кредити 2. 
Б. По уч. план валиден само за студенти, приети от уч. 2016/2017 г. ; 
- “Енергийна ефективност - проект”  5-ти семестър,  редовно обучение с хорариум  0+2+0, ИАУД 60 ч., 
Пълна студентска заетост 60 ч., кредити 2. 
- “Енергийна ефективност - проект”  5-ти семестър,  задочно обучение с хорариум  0+15+0, ИАУД 45 ч., 
Пълна студентска заетост 60 ч., кредити 2. 
………………………… 
Предложението беше подложено на гласуване прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема промените в учебните планове на специалност “Топлотехника и 
възобновяеми енергийни източници” с продължителност на обучението 6 семестъра, ОКС 
“Магистър“ редовно и задочно обучение. 
 
 



ВТОРА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.2. Информация за хода на кандидат-студентската кампания. Докл.: Зам. Ректор УД  
Т.2.2. Проф. Василев даде думата на доц. М. Василева – Зам. Ректор УД  да запознае членовете на АС с 
хода на кандидат-студентската кампания до 27.06.2017г. 
…………………………. 
РЕШЕНИЕ на АС:   Приема единодушно за сведение информацията за хода на кандидат- 
студентската кампания за учебната 2018/2019г. 
 
Поради нарушаване реда в залата от присъстващи преподаватели, които не са членове на Академичния 
съвет проф. Василев  като Председател на АС , предложи на членовете на Съвета заседанието да премине 
в закрито. Проведено бе обсъждане, след което се пристъпи към гласуване. 
 Резултати: 17 гласа „ЗА“; 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“; 8 гласа „ПРОТИВ“.  
Въпреки резултата от гласуването и приемане на предложението на Ректора, той предложи на 
присъстващите  преподаватели, които не са членове  на Академичния съвет да останат в залата, но да не 
взимат отношение по обсъжданите въпроси. 
 
ТРЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.3. Актуализиране на Наредба за академичната заетост на преподавателите за учебната 
2018/2019г.  г.Докл.: Зам. Ректор УД 
Т.3.1. Проф. Василев даде думата на доц. М. Василева – Зам. Ректор УД да  запознае членовете на АС с 
предложения за изменения и допълнения към Наредбата за академичната заетост на преподавателите за 
учебната 2018/19 г. 
………………….. 
Предложението за актуализиране на „Наредба за академичната заетост на преподаватели за 
учебната 2018/2019г.“ беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема актуализираната „Наредба за академичната заетост на 
преподавателите за учебната 2018/2019г.“. 
 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.4. Отчет за изпълнение на плана за атестиране за уч. 2017/2018г. и приемане на план за 
атестиране за учебната 2018/19 г. Докл.: Зам. Ректор АСК  
Т.4.1. Проф. Василев даде думата на доц. Ц. Мурзова – Зам. Ректор АСК да  запознае членовете на АС с 
отчета за изпълнение на плана за атестиране 2017/2018г. и приемане на план за атестиране за учебната 
2018/19 г. 
……………………………… 
Предложеният отчет за атестиране на академичния състав на университета за учебната 
2017/2018г. и плана за атестиране за учебната 2018/2019г. бяха подложени на гласуване и приети  
единодушно от членовете на АС. 
РЕШЕНИЕ на АС:  
1. Приема отчета  за атестиране на академичния състав на ТУ - Варна  за учебната 2017/2018г.  
2. Приема план-график за атестиране на академичния състав на ТУ - Варна за учебната 2018/2019г.   
 
ПЕТА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.5. Финансово състояние на ТУ-Варна за първото полугодие на 2018 г. Докл.: Гл.Счетоводител  
Т.5.1.. Проф. Василев даде думата на Диана Дончева – Гл.Счетоводител да запознае членовете на АС с 
очакваното изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и корекциите на план бюджета за 2018г. 
…………………… 
Проф. Василев – Ректор,  даде думата на доц. Чутуркова да запознае членовете на АС със становището 
на КС за финансовото състояние на ТУ-Варна към 30.06.2018г. 
…………………….. 
СТАНОВИЩЕ на КС: Бюджетът  на ТУ – Варна в края на второто тримесечие на 2018г. е балансиран, 
не е налице дефицит, който да попречи изпълнението му до края на годината и предлага на АС да 
приеме финансовия отчет. 
…………………….. 
Предложенията  бяха подложени  на гласуване и приети единодушно от членовете на АС. 
РЕШЕНИЕ на АС:  
1. Приема  очакваното  изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. 
2. Приема корекциите по план  бюджета на ТУ – Варна  за 2018г. 
 
 
 



ШЕСТА ТОЧКА от Дневния ред: 
 
Т.6. Текущи 
Т.6.1. Проф. Василев даде думата на доц.М. Василева – Зам. Ректор УД да запознае членовете на АС с 
предложение за изменение и допълнение на „Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ – 
Варна“.  
……………………………… 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема 
1. Изменения и допълнения към „Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ – 
Варна“, като към чл. 15 да се добави нова алинея 2 със следния текст: „Възстановяване на 
студентски права за студентите от регулираните специалности става чрез полагане на 
кандидатстудентски изпит или с оценка от ДЗИ“. 
2.  Към чл.20, ал.1, да се добави текст в скоби „ / без студентите от регулираните специалности/“. 
 
Т.6.2. Проф. Росен Василев даде думата на доц. М. Василева – Зам. Ректор УД да запознае членовете на 
АС с предложения за изменения и допълнения в „Правилника за приемане на чуждестранни студенти в 
ТУ-Варна“. 
………………………… 
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема измененията и допълненията в „Правилника за приемане на 
чуждестранни студенти“ в  ТУ – Варна“. 
 
Т.6.3. Проф. Василев даде думата на доц. Ц. Мурзова – Зам. Ректор АСК да запознае членовете на АС с 
постъпил доклад за обявяване на конкурс за заемането на академичната длъжност „асистент“. 
- Доклад от доц. д-р инж. Недялко Николов, Декан на ФИТА, относно обявяването на конкурс за 
заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и 
компютърна техника”; учебна дисциплина: „Основи на компютърните комуникации“, „Факултет по 
изчислител на техника и автоматизация“;за нуждите на катедра КНТ,  брой места: 1;със срок от 2 месеца 
от обявата в интернет страницата на ТУ – Варна. Катедра КНТ разполага с нужното натоварване. Има 
основание за обявяване на конкурс за „асистент“. 
Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се обяви конкурс за  АД  „асистент“ в професионално направление 5.3 
„Комуникационна и компютърна техника”, учебна дисциплина „Основи на компютърните 
комуникации“ , за нуждите на „Факултет по изчислителна техника и автоматизация“, катедра 
КНТ,  брой места: 1, със срок от 2 месеца от обявата в интернет страницата на ТУ – Варна.   
 
Т.6.4. Проф. Росен Василев даде думата на доц. Ц. Мурзова – Зам. Ректор АСК да запознае членовете на 
АС с приетите промени в ЗРАСРБ и предстоящото приемане на нов Правилник за приложението му. Тя 
разясни на членовете на АС, че се очаква период от продължителна стагнация на процедурите за 
хабилитация, предстои създаването на публичен регистър в НАЦИЦ, съдържащ електронна база данни, в 
която ще се впишат хабилитираните лица в РБ, които отговарят на новосъздадените наукометрични 
критерии за академично израстване и които ще имат правото да бъдат предлагани за членове на научни 
журита. Пред ТУ-Варна стои необходимостта да се поддържа структурата на академичния състав на по 
факултети и колежи в съответствие с изискванията на Закона за висше образование, поради което е 
необходимо да се възстанови удължаването на трудовите договори на хабилитираните преподаватели по 
параграф 11 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование.  
……………………………… 
Предложението беше подложено на гласуване и прието с 26 гласа „ЗА“ и 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се възстанови удължаването на трудовите договори на 
хабилитираните преподаватели по параграф 11 от Предходните и заключителни разпоредби на 
Закона за висшето образование.  
 
Т.6.5. Проф. Василев даде думата на инж. Иван Русев – Пом. Ректор да запознае членовете на АС с 
предложение за разкриване на 1 щатна бройка за длъжността „Финансов контрольор“. 
……………………………… 
Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС. 
 
РЕШЕНИЕ на АС: Приема да се разкрие 1 /една/ щатна бройка за длъжността Финансов 
контрольор.  
 



Т.6.6. Проф. Василев даде думата на доц. Стоян Славов – Ръководител на Центъра по качеството на ТУ-
Варна да запознае членовете на АС с резултатите от проведения планиран вътрешен одит в звената на ТУ 
– Варна през месец май 2018г.  
…………………… 
РЕШЕНИЕ на  АС: Приема за сведение информацията  от проведения вътрешен одит в звената на 
ТУ – Варна през месец май 2018г.  
 
 
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на АС беше закрито. 
                                                 
                             
                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                 РЕКТОР : 
                                                                                                                   / проф. дн инж. Р. Василев/ 
Протоколирал: 
              / Н. Николова/ 


