
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 11. 12. 2008 година  

(Протокол № 18) 
1. Приема нов учебен план за редовно обучение по специалност 

„Технология на водата” за ОКС „Бакалавър”, професионално направление 
„Химични технологии” със срок на обучение 8 семестъра и 
квалификационна характеристика. 

2. Отчислява се с право на защита Руска Димова Ненкова, задочен 
докторант по научна специалност „Технология на биологично активни 
вещества (включително ензими, хормони, белтъчини)” шифър 02.11.11, с 
научен ръководител доц.д-р Цонка Годжевъргова, считано от 01.09.2008 г. 

3. Утвърждава план – сметка за магистърска програма по 
„Предучилищна и начална училищна педагогика”, специалност ПНУП, със 
срок на обучение 5 семестъра, задочно форма на обучение, семестриална 
такса 300 лв. 

4. Приема актуализиран тематичен план за написване и издаване на 
учебници и учебни помагала готова продукция 2009година. 

5. Обявява се конкурс за асистент по Неорганична химия, шифър 
01.05.02, със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

6. Обявява се конкурс за асистент по Аналитична химия, шифър 
01.05.04, със срок един месец от обнародването му в Държавен вестник. 

7. Обявява се конкурс за двама асистенти по Германски езици / 
английски език, шифър 05.04.20, със срок един месец от обнародването му 
в Държавен вестник. 

8. Обявява се конкурс за асистент по „Теоретични основи на 
комуникационната техника”, шифър 02.07.01 със срок един месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 

9. Обявява се конкурс за доцент по шифър 02.21.04 „Компютърни 
системи, комплекси и мрежи”, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

10. Избира гл.ас. Стефан Генджов за гост преподавател по 
английски език с аудиторна заетост 180ч. от януари до май (5 месеца) 
2009г. 

11. Утвърждава Лабораторията по математична химия като 
лаборатория с университетски статут. Същата да е на пряко подчинение на 
заместник ректора по НИР и СД и административното и финансово 
обслужване да продължи да се извършва от научно-изследователския 
сектор. 

12. Средствата за закупуване на нов спектрофотометър, ремонт и 
окомплектовка на апарат за рентгеноструктурен анализ да бъдат 
предоставени от лабораторията по математична химия на проф. дхн. 
О.Мекенян и от Университета. 



13. Приема доклада на Контролния съвет относно 
законосъобразността на проведените избори във Факултета по технически 
науки и Медицински колеж. 

14. Приема доклада за изпълнение на препоръките, направени от 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело при НАОА при 
програмната акредитация на ПН 5.10. „Химични технологии”, 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Бургас. 

15. Приема финансов отчет на събраните приходи от дарения и 
направените разходи при отбелязване на 45-годишнината на Университет 
„проф.д-р Асен Златаров”. 

16. Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, 
на основание чл.5, ал.3 от Правилника за определяне на работната заплата, 
и чл.36 от колективен трудов договор, за цялостен принос в дейността на 
висшето училище през 2008г.и за сметка на приходите по бюджета на 
университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от персонала в 
размер на две минимални работни заплати за страната за текущата година 
(440 лв.) при следните условия: 
1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов 
договор към 01.12.2008г и не са в неплатен отпуск . 
2. На лицата, назначени на непълен щат, наградата да се изплати 
пропорционално на заемания от тях щат. 
3. Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, 
раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна възраст / 
член 162, 163, 164 от КТ/, се ползват с правата по т.1.т.2. 
4. Наградите да се изплатят на правоимащите лица до 20.12.2008г. 
Изплатените средства за награди да се начислят във ведомостите и да се 
отчетат чрез средствата за работна заплата за месец декември 2008г. 

 
 


