
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23. 10. 2008 година  

(Протокол № 16) 
1. Приема отчета за КСК 2008/2009 год., като дава висока 

положителна оценка. 
2. Разрешава се прекъсване на докторантурата по майчинство, за 

срок от една година, считано от 01.11.2008 г до 01.11.2009 г. на Ганка 
Румянова Колчакова, редовен докторант по научна специалност 
„Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите 
неметални материали”, шифър 02.10.12, с научни ръководители доц. д-р 
Иван Чомаков и доц.д-р Снежана Корудерлиева. 

3. Отчислява се с право на защита Пламен Сашев Пашев, задочен 
докторант по научна специалност „Технология на силикатите, свързващите 
вещества и труднотопимите неметални материали”, шифър 02.10.12, с 
научен ръководител доц. д-р Богдан Богданов, считано от 01.09.2008 г. 

4. Отчислява се с право на защита Павлина Георгиева Иванова, 
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност 
„Аналитична химия”, шифър 01.05.04, с научен ръководител доц. д-р Зара 
Анева, считано от 01.11.2008 г. 

5. Отчислява се без право на защита Манол Янчев Проданов, 
задочен докторант по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност”, шифър 05.02.07, с научен ръководител 
доц. д-р Михаил Дочев, считано от 01.10.2008 г. 

6. Редуцира се на ½ учебното натоварване на преподавателите в 
магистърска програма „Органични химични технологии” за учебната 
2008/2009 год. 

7. На основание чл.42(1) от Правилника за учебната работа се 
освобождават от семестриална такса студенти от платената форма на 
обучение в ОКС „Магистър”. 

8. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.03.04 „Нова и най-нова 
обща история”, със срок три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 

9. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.01.00 „Философия”, 
със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

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

11. Обявява се конкурс за асистент по шифър 05.07.01 „Теория на 
възпитанието и дидактика”, със срок един месец от обнародването му в 
Държавен вестник. 

12. Обявява се конкурс за научен сътрудник III-I степен по шифър 
01.05.04 „Аналитична химия”, със срок един месец от обнародването му в 
Държавен вестник. 



13. Обявява се конкурс за научен сътрудник III-I степен по шифър 
01.03.01 „Физика”(Електронна микроскопия), със срок един месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 

14. Избира проф. Стефан Димитров Николов за редовен професор 
на ½ щатна бройка по шифър 03.02.02 „Фармакогнозия и фитохимия 
(Фармакогнозия)”. 

15. Избира доц. д-р Надка Григорова Бакалова за редовен доцент 
на ½ щатна бройка по шифър 01.06.10 „Биохимия”. 

16. Избира доц. д-р инж. Павлик Рахнев Рахнев за редовен доцент 
на ½ щатна бройка по шифър 02.20.02 „Микроелектроника”. 

17. Избира доц. д-р инж. Аврам Сабетай Леви за редовен доцент на 
½ щатна бройка по шифър 02.05.13 „Методи, преобразуватели и уреди за 
измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини”. 

18. Избира проф. дпн Павел Ангелов Александров за гост 
преподавател по ¼ бройка в два семестъра. 

19. Променя наименованието на катедра „Български език” в 
„Български език и литература”. 

20. Присъжда почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” на Самех  
Самир Фахми - Министър на петрола на Египет.  

21. Приема Счетоводна политика на Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров”. 

22. Приема Финансов отчет с направените предложения на КСК 
2008/2009 год. при Университет”Проф.д-р Асен Златаров”. Академичния 
съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално разпределение 
на възнагражденията от т.IV между участниците в кампанията, съобразно 
тяхното участие и принос. 

23. Приема Правилник за устройството и дейността на Студентския 
съвет при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, с направените 
корекции. 

24. Дипломата за присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис 
Кауза”да съдържа следния текст: 

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ 
НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

БУРГАС 
УДОСТОЯВА СЪС ЗВАНИЕТО 
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА 

НАУЧНА СТЕПЕН И ЗВАНИЕ, И ИМЕ НА УДОСТОЕНОТО 
ЛИЦЕ 

ОТ (НАИМЕНОВАНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ КОЯТО 
ИДВА ЛИЦЕТО) 

ЗА (ОПИСВАТ СЕ ПОСТИЖЕНИЯТА ЗА КОИТО СЕ 
ПРИСЪЖДА ЗВАНИЕТО) 



25. Одобрява изработването на диплома под формата на плакет от 
метал и кожа. 

26. Одобрява почетния знак, придружаващ дипломата. 
27. Утвърдените от Академичния съвет отличия да се публикуват в 

интернет-сайта на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”. 
28. При участието на Университет „Проф.д-р Асен Златаров” в 

международни проекти, получили финансова подкрепа от Европейския 
съюз или друга външна организация, да се използват финансовите правила 
на финансиращата организация, като това включва средства за 
задгранични командировки и ставки за заплати. 

29. Създава се фонд „Научна инфраструктура” в Университет 
„Проф.д-р Асен Златаров”. 

 
 


