
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 27. 03. 2008 година  

(Протокол № 10) 
1. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалността 

„Индустриален мениджмънт”-Експлоатация и управление на съоръжения за пренос и 
съхранение на нефт и газ за ОКС”Магистър” и квалификационна характеристика.  

2. Отчислява се с право на защита Мария Стоянова Щерева редовен докторант 
по научна специалност „Теория на възпитанието”, шифър 05.07.01, считано от 
01.04.2008 г.  

3. Приема представените проекти за финансиране за научната и художествено 
творческа дейност в Университета. 

4. Приема размерите на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и 
докторанти през учебната 2008/2009г. по области на висшето образование, 
професионални направления и специалности, като се добавя такса от 15 лв. за 
кандидат-студенти, които ще кандидатстват с оценката от Държавния зрелостен изпит 
(матура). 

5. Приема продажна цена от 10.00 (десет) лв. на Кандидат-студентския 
справочник за 2008 г. и търговска отстъпка от 15% с включени в нея ОВ. 

6. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.07.03 „Методика на обучението по 
природознание”, със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник.  

7. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.06.17 „ Физиология на животните 
и човека”, със срок три месеца от обявяването му в Държавен вестник.  

8. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.06.12 „Микробиология”, със срок 
три месеца от обявяването му в Държавен вестник.  

9. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Зара 
Велева Анева за една година, до 01.04. 2009 г. 

10. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на доц. д-р Стоян 
Диков Стамов с една година, до 30.06. 2009 г. 

11. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас на проф. дтн 
Димитър Каменски с една година, считано от 26.08.2008г.  

12. Избира д-р инж. Илия Ангелов Четроков за асистент по шифър 02.01.15 
„Металорежещи машини и системи”. 

13. Избира Гергана Димитрова Димитрова за н.с I. ст. по шифър  01.05.01 
„Теоретична химия”. 

14. Избира Росица Кънчева Серафимова за н.с I. ст. по шифър  01.05.01 
„Теоретична химия”. 

15. Приема доклада на Контролния съвет за проведените избори за попълване 
състава на Студентски съвет и утвърждава квотата на студентите и докторантите в ОС  
да бъде 26 човека. 

16. Приема доклада на Контролния съвет за проведените избори в КТ, ТК и ДЕО 
за попълване състава на ОС. 

17. Утвърждава доц. д-р Димитър Русев за Директор на Технически колеж. 
18. Утвърждава доц. д-р Благой Копринаров за Директор на Колеж по туризъм. 
19. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета на Университет 

„Проф.д-р Асен Златаров – Бургас за 2007 г. и остатъците по лимитите на учебните 



звена, Студентски съвет и част от капиталовите разходи да се прехвърлят като начално 
салда по бюджета за 2008 г. 

20. Приема изменение в плана за бюджета на Университет ”Проф.д-р Асен 
Златаров” за 2008 г. Основната заплата на целия списъчен състав на трудов договор да 
се увеличи с 4 %, считано от 01.01.2008., за сметка на допълнително получени средства 
от републиканския бюджет във връзка с § 9 от ПЗР на ПМС №7/2008г 

21. Зала 219 в Органичен корпус да носи името на проф. дтн Аристотел Димов 
 
 


