
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 16. 04. 2009 година  

(Протокол № 22) 
 

1 Университет «Проф. д-р Асен Златаров»-Бургас номинира проф. 
дфн Иван Костадинов Куцаров за член на Президиума на ВАК. 

2. Университет «Проф.д-р Асен Златаров»-Бургас номинира проф. 
дхн Ивелин Веселинов Кулев за член на Президиума на ВАК. 

3. Утвърждава проекти за финансиране на научна и художествено-
творческа дейност на Университета за 2009 г. 

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

5. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Аналитична 
химия” шифър 01.05.04, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

6. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност 
„Математика” шифър 01.01.00, със срок един месец от обнародването му в 
Държавен вестник. 

7. Обявява се конкурс за асистенти (двама) по научна специалност 
„Органична химия” шифър 01.05.03, със срок три месеца от обнародването 
му в Държавен вестник. 

8. Обявява се конкурс за асистенти (двама) по научна специалност 
„Германски езици (английски език)” шифър 05.04.20, със срок един месец 
от обнародването му в Държавен вестник. 

9. Избира Димитър Георгиев Вълчев за редовен асистент по 
02.07.01 „Теоретични основи на комуникационната техника”. 

10. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, 
удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
Бургас на проф.дтн Димитър Каменски с една година, считано от 26.08. 
2009 г. 

11. Отчислява се с право на защита Милен Димитров Димов, 
задочен докторант по научна специалност „Органична химия”, шифър 
01.05.03 с научен ръководител доц.д-р Димитър Алексиев, считано от 
01.03.2009 г. 

12. Отчислява се с право на защита Веселина Иванова Въжарова, 
задочен докторант по научна специалност „Методика на обучението по 
български език и литература I-IV клас”, шифър 05.07.03 с научен 
ръководител проф. Здравка Стойкова, считано от 01.05.2009 г. 

13. Приема Система за конкурсно-проектно финансиране на 
научната и художествено-творческа дейност с направените изменения и 
допълнения. 



14. АС на Университет „Проф. Асен Златаров” подкрепя 
единодушно писмото на Ректора до Министър Даниел Вълчев относно 
план-приема за 2009 г. (по специалностите „Психология”, „Медицинска 
сестра”, „Рехабилитатор” и „Пом. Фармацевт”). 

 
 


