
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 20. 11. 2008 година  

(Протокол № 17) 
 

1. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалност 
„Управление на международния бизнес” за ОКС „Магистър” със срок на 
обучение 4 семестъра след ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от 
области 3ССПН, 4ПНМИ, 5ТН и 6АНВМ, и квалификационна 
характеристика. 

2. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалност 
„Управление на международния бизнес” за ОКС „Магистър” със срок на 
обучение 4 семестъра след ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от 
области 3ССПН, и квалификационна характеристика. 

3. Приема актуализиран учебен план за редовно обучение по 
специалност „Български език и история” за ОКС „Бакалавър” със срок на 
обучение 4 години. 

4. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалността 
„Рехабилитатор” за ОКС „професионален бакалавър” и квалификационна 
характеристика, съобразно новите ЕДИ за специалността от 2008 г. 

5. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалността 
„Помощник фармацевт” за ОКС „професионален бакалавър” и 
квалификационна характеристика, съобразно новите ЕДИ за специалността 
от 2008 г 

6. Променя темата на Краси Златинова Панайотова, задочен 
докторант към катедра „Химично инженерство” от „Моделиране на 
хетерогенни химични реактори” на „Моделиране на мащабния ефект в 
химически реактор”. 

7. Променя темата на Светлана Фоткова Георгиева, задочен 
докторант по научна специалност „Фармацевтична химия”, шифър 
03.02.03 от „Имобилизация на лакказа върху полимерна мембрана и 
приложение за отстраняване на хлорфеноли и съединения с естрогенна 
активност в неизотермален биореактор” на „Биотрансформация на 
съединения с естрогенна активност с помощта на имобилизирана върху 
полимерна мембрана лакказа в неизотермален биореактор”. За научен 
ръководител на мястото на проф. Захари Райков (починал)с избира акад. 
Евгени Головински. 

8. Приема актуализиран график за учебния процес на III курс на 
специалност на специалност „Пом. Фармацевт”, в съответствие с 
актуализирания учебен план по новите ЕДИ за специалността. 

9. Приема Правилник за условията и реда за настаняване и ползване 
на студентските общежития и студентските столове с направените 
предложения. 



10. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.03.01 „Стара история 
(вкл. Праистория)”, със срок три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник.  

11. Обявява се конкурс за асистент по шифър 01.01.12 
„Информатика”, със срок един месец от обнародването му в Държавен 
вестник. 

12. Обявява се конкурс за доцент по шифър 02.10.23 „Технология на 
природните и синтетичните горива”, със срок три месеца от обнародването 
му в Държавен вестник. 

13. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.05.15 „Нефтохимия и 
нефтохимичен синтез”, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

14. Обявява се конкурс за асистент по шифър 02.10.01 „Технология 
на неорганичните вещества”, със срок един месец от обнародването му в 
Държавен вестник. 

15. Избира Петя Василева Герджикова за редовен преподавател по 
шифър 05.07.05.„Теория и методика на физ. възпитание и спортната 
тренировка”. 

16. Избира гл.ас. Мариана Кръстева за гост преподавател по 
английски език с аудиторна заетост 360ч. през учебната 2008/2009г. 

17. Одобрява предложените във връзка с 45-годишнината на 
Университет”Проф. д-р Асен Златаров” лого, вимпел, плакет и шалче. 

18. Да се създаде на сайта на Университета специален раздел 
„Символи”, където да се публикуват снимките на новоувърдените знаци, 
заедно със съществуващи досега-символите на Ректора-жезъл и огърлица, 
и огърлицата на носителите на почетното звание „Доктор Хонорис кауза”. 

19. Одобрява извършване на финансови разходи в размер на 50 000 
лева за отбелязване на 45-годишнината на Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров”. При необходимост се разрешава пренасочване на средства от 
едно перо към друго в рамките на предложената план-сметка. 

20. Приема мероприятия във връзка с отбелязване на 45-годишнина 
от основаването на Университета, с направените корекции и допълнения. 

21. Награждава с почетен вимпел на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас всички живи бивши ректори на Университета. 

22. Почетният вимпел на Университета да се връчва при 
пенсиониране на преподаватели и служители с повече от 10 години трудов 
стаж в Университета. 

23. Приема следната промяна на ал .2 към чл.11 на Методика за 
изчисляване на таксите на обучение и допълнителни административни 
услуги, предлагани от Университета (приета на АС на 15.09.2005г., изм. и 
доп. 14.11.2006г.), както следва: За предоставените допълнителни 
административни услуги се заплащат такси с изключение на студентите 
инвалиди. 



 
24. Променя наименованието на катедра „Маркетинг и отчетност” в 

катедра „Маркетинг”  
25. Разкрива се катедра „Електроника, електротехника и 

компютърна техника”, на основа на секция „Електроника, 
електротехника и компютри” към Технически колеж. 
 


