
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 02. 2009 година  

(Протокол № 20) 
 

1. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета на 
Университет „Проф.д-р Ас.Златаров” гр.Бургас за 2008 г., като остатъците 
по лимитите на учебните звена, Студентски съвет и част от капиталовите 
разходи да се прехвърлят като начално салдо по бюджет 2009г. 

2. Приема за календарната 2009 г. от приходите на студентските 
общежития да се отчисляват 25% за Университета. 

3. Одобрява предложената план-сметка за обучение на турски 
студенти по договор между УАГС и Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров”. При необходимост разрешава пренасочване на средства от едно 
перо към друго в рамките на предложената план-сметка. 

4. Приема предложение за прием на студенти, български граждани 
през уч. 2008/2009 год. и прием на българи, живеещи извън Република 
България. 

5. Удължава се с 6 (шест) месеца срока на докторантурата на 
Марина Ангелова Димитрова, редовен докторант по научна специалност 
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологичните активни 
вещества”, шифър 01.05.10 с научен ръководител доц.д-р Красимир 
Василев, считано от 01.03.2009 г. 

6. Удължава се с 6 (шест) месеца срока на докторантурата на Краси 
Златинова Панайотова, задочен докторант по научна специалност 
„Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”, шифър 
02.10.09 с научен ръководител проф. дтн Христо Бояджиев, считано от 
01.03.2009 г. 

7. Удължава се с 6 (шест) месеца срока на докторантурата на Цанко 
Димитров Цанев, задочен докторант по научна специалност „Органична 
химия”, шифър 01.05.03 с научен ръководител доц. д-р Стефан Котов, 
считано от 01.03.2009 г. 

8. Обявява се конкурс за професор по научна специалност 
„Технология на биологично активните вещества (вкл.ензими, хормони, 
белтъчини) (Ензимология)”, шифър 02.11.11, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

9. Утвърждава следната структура на Медицински Колеж: катедра 
„Фармация”, катедра „Здравни и социални грижи” и секция „Физическа 
култура и спорт”. 

10. Приема актуализирана програма за обновяване на материално-
техническата база на Факултета по технически науки. 

11. Разкрива катедра „Компютърни системи и технологии” към 
Факултета по технически науки. 



12. Променя се наименованието на катедра „Машинознание и 
електротехника” в „Електроника, електротехника и машинознание”. 

13. Приема предложението за определяне на отчисления от 
договорите по линия на НИС и НПД. 

14. Предлага академик Никола Съботинов, председател на БАН, за 
член на Съвета на настоятелите на Университет „Проф.д-р Ас. Златаров”, 
от квотата на Министъра на образованието и науката. 

15. Предлага присъждане на званието „Почетен гражданин на гр. 
Бургас” на академик Никола Съботинов, като възлага на Ректора на 
Университет „Проф.д-р Ас. Златаров” да представи предложението пред 
Кмета на гр. Бургас за внасяне в Общинския съвет. 

16. Открива процедура за възлагане на МОП, за изпълнение на СМР 
на сгради, дадени за управление на университета за срок от 3 години. 
Договорът със спечелилите конкурса да започне да тече след отпускане на 
определени средства от МС. 

17. Приема предложение за разпределение на субсидията за НИХТД 
и издателска дейност. 

18. Във връзка с празника на жената 8 март, на всички жени от 
Университета,да бъде начислена сумата от 30 (тридесет) лв. към работната 
заплата за м.февруари 2009г. Средствата да бъдат за сметка на СБКО, перо 
празници. 

 
 

 


