
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 03. 2009 година  

(Протокол № 21) 
1. Приема нов учебен план по специалност „Индустриален 

мениджмънт”, професионално направление 3.7. Администрация и 
управление, по магистърска програма „Индустриален мениджмънт на 
добива, транспорта и преработването на нефт и газ” със срок на обучение 4 
семестъра след ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от области 3. ССПН, 
4.ПН(4.2), 5.ТН и 9.СО и след ОКС”Професионален бакалавър” от 5.13. 
Общо инженерство, редовна форма на обучение, и квалификационна 
характеристика. 

2. Приема учебен план по специалност „Екология и опазване на 
околната среда”, професионално направление 4.2. Химически науки за 
ОКС „Магистър” със срок на обучение 3 семестъра след ОКС „Бакалавър „ 
или „Магистър” от области 1. Педагогически науки, 2. Хуманитарни науки, 
3. ССПН, 4. Природни науки, математика и информатика, 5. Технически 
науки и 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, редовна форма на 
обучение, и квалификационна характеристика. 

3. Приема нов учебен план по специалност „Стопанско управление, 
по магистърска програма „Управление на здравните грижи”, 
професионално направление 3.7. Администрация и управление, със срок на 
обучение 3 семестъра след ОКС „Бакалавър” или „Магистър” СУ-Здравен 
мениджмънт, редовна форма на обучение, и квалификационна 
характеристика. 

4. Удължава се с 6 (шест) месеца срока на докторантурата на Живко 
Иванов Иванов, задочен докторант по научна специалност „Процеси и 
апарати в химичната и биохимичната технология”, шифър 02.10.09 с 
научен ръководител доц.д-р Желчо Стефанов, считано от 01.03.2009 г. 

5. Отчислява се с право на защита Мария Момчилова Николова, 
редовен докторант по научна специалност „Неорганична химия”, шифър 
01.05.02 с научен ръководител проф. дхн Любомир Влаев и консултант д-р 
Светлана Желева, считано от 01.03.2009 г. 

6. Приема плана за бюджет на Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров” за 2009 г. 

7. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Философия 
на културата, политиката правото и икономиката” шифър 05.01.13, със 
срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

8. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Възрастова 
и педагогическа психология” шифър 05.06.05, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

9. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност 
„Маркетинг” шифър 05.02.26, със срок един месец от обнародването му в 
Държавен вестник. 



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

11. Избира доц. д-р Неделчо Петров Неделчев за редовен доцент по 
05.03.01 „Стара история (вкл. Праистория)”. 

12. Избира ст.ас д-р Димитрина Живкова Желева-Димитрова за 
старши асистент по 03.02.02 „Фармакогнозия и фитохимия”на ½ щатна 
бройка.  

13. Повишава в звание главен асистент, ст.ас Диана Инджелиева. 
14. Приема следната промяна в чл.42(2) от Правилника за учебната 

дейност: „Студентите, които са слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-
годишна възраст, многодетни майки и диспансеризирани плащат 
семестриална такса в размер на 50% от определената за специалността, ако 
месечният доход на член от семейството им е от една минимална работна 
заплата за страната”.От стария текст да отпаднe думата „сираци”. 

15. 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 Анастас Дакашев с една година, считано от датата на 
раждане. 

16. 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 Стамов с една година, считано от датата на 
раждане. 

17. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, 
удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-
Бургас на проф.Ангел Мирчевс една година, считано от датата на раждане. 

18. Във връзка с официалния празник «Великден», на основание чл.5, 
ал.3 от Правилника за определяне на работната заплата, и чл.36 от 
колективен трудов договор, за сметка на приходите по бюджета на 
университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от персонала в 
размер на 150 лв. (сто и петдесет лева)при следните условия: 

1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на 
трудов договор към 10.04.2009 г. 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 15.04.2009 г. 
Изплатените средства за награди да се начислят във ведомостите и да се 
отчетат чрез средствата за работна заплата за месец април 2009г. 

 
 


