
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 25. 06. 2009 година  

(Протокол № 25) 
 

 
1. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, за 

специалност „Химично инженерство”- срок на обучение 3 семестъра и 
„Химично инженерство”- срок на обучение 4 семестъра. 

2. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, за 
специалност „Химични технологии-Управление на технологичните 
рискове”- срок на обучение 3 семестъра. 

3. Приема актуализиран учебен план за специалност „Туризъм” – 
„Икономика и организация на туристическия бизнес”, за ОКС „Магистър”, 
- срок на обучение 4 семестъра след Професионален бакалавър. 

4. Приема актуализиран учебен план за специалност „Туризъм”-
„Управление на туризма”, за ОКС „Магистър”, срок на обучение 4 
семестъра след Професионален бакалавър. 

5. Приема актуализиран учебен план за специалност „Туризъм”-
„Управление на туризма”, за ОКС „Магистър”, срок на обучение 3 
семестъра (тесен профил), след ОКС „Бакалавър”.  

6. Приема актуализиран учебен план за специалност „Туризъм”-
„Управление на туризма”, за ОКС „Магистър”, срок на обучение 4 
семестъра (широк профил), след ОКС „Бакалавър”. 

7. Приема актуализиран учебен план за специалност „Стопанско 
управление” - „Бизнес администрация”, за ОКС „Магистър”, срок на 
обучение 3 семестъра (тесен профил), след ОКС „Бакалавър”.  

8. Приема актуализиран учебен план за специалност „Стопанско 
управление” - „Бизнес администрация”, за ОКС „Магистър”, срок на 
обучение 4 семестъра (широк профил), след ОКС „Бакалавър”. 

9. Приема актуализиран учебен план за специалност „Социална 
педагогика” за ОКС „Бакалавър”. 

10. Приема актуализиран учебен план за специалност 
„Предучилищна и начална училищна педагогика” за ОКС „Бакалавър”. 

11. Приема актуализиран учебен план за специалност 
„Предучилищна педагогика и чужд език” за ОКС „Бакалавър”. 

12. Приема нов учебен план за ОКС „Магистър” за специалност 
„Социална педагогика” – “Социално педагогическо консултиране” - тесен 
профил с продължителност на обучението 3 семестъра и широк профил с 
продължителност на обучението 4 семестъра и квалификационна 
характеристика. 

13. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Професионален 
бакалавър”, за специалност „Електроника”. 

 



14. Приема график на учебния процес за уч. 2009/2010 г. 
15. Приема Правила за преместване на студенти от една специалност 

в друга и от една форма на обучение в друга в Университет «Проф.д-р 
Асен Златаров». 

16. Разрешава се прекъсване на докторантурата по семейни причини 
за срок от шест месеца, считано от 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г. на Адиле 
Мустафова Хюсеинова, редовен докторант по научна специалност 
„Организация и управление на производството”, шифър 05.02.21, с научен 
ръководител доц.д-р Иван Димитров. 

17. Разрешава се прекъсване на докторантурата по семейни причини 
за срок от една година, считано от 01.06.2009 г. до 01.06.2010 г. 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. 

18. Зачислява се в докторантура на самостоятелна подготовка 
Волфганг Петруцела считано от 01.06.2009 г. за срок от 3 години по 
научна специалност „Организация и управление на производството”, 
шифър 05.02.21, с научен консултант доц.д-р Иван Димитров. 

19. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Стопанско 
управление” - „Управление на здравните грижи”, срок на обучение 3 
семестъра, задочна форма на обучение, семестриална такса 480 лв.  

20. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 01.05.06 „Химия на 
високомолекулярните съединения”. 

21. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 02.10.12 „Технология на 
силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални 
материали”. 

22. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 02.22.02 „Технология на 
пречистване на водите”. 

23. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 02.11.11 „Технология на 
биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)”. 

24. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 02.10.23 „Технология на 
природните и синтетични горива”. 

25.Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 05.02.21 „Организация и 
управление на отраслите в материалното производство”. 

26. Приема Доклад-самооценка за акредитация на обучение на 
докторанти по научна специалност с шифър 05.02.24 „Организация и 
управление на отраслите в нематериалното производство”. 



27. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, направени от 
Постоянната комисия по Технически науки и военно дело по програмна 
акредитация на Професионално направление 5.1. Машинно инженерство за 
ОКС „Професионален бакалавър” по „Машиностроене и уредостроене” в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за САНС. 

28. Обявява се конкурс за асистент по „Икономика и управление”, 
шифър 05.02.18, със срок един месец от обнародването му в Държавен 
вестник. 

29. Обявява се конкурс за асистент по „Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” (Антична и 
западноевропейска литература), шифър 05.04.06, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

30. Обявява се конкурс за доцент по „Маркетинг” шифър 05.02.26, 
със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

31. Обявява се конкурс за асистент по „Защита на населението и 
народното стопанство в критични ситуации” шифър 02.19.07, със срок три 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

32.Обявява се конкурс за асистент по „Маркетинг” шифър 05.02.26, 
със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

33. Обявява се конкурс за асистент по „Икономика и управление” 
(Туризъм) шифър 05.02.18, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

34.Обявява се конкурс за асистент по „Компютърни системи, 
комплекси и мрежи” шифър 02.21.04 (Компютърна периферия) със срок 
един месец от обнародването му в Държавен вестник. 

35. Обявява се конкурс за асистент по „Компютърни системи, 
комплекси и мрежи” шифър 02.21.04 (Анализ и синтез на логически схеми) 
със срок един месец от обнародването му в Държавен вестник. 

36. Обявява се конкурс за научен сътрудник I-III степен по 
„Технология на природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23, със 
срок един месец от обнародването му в Държавен вестник. 

37. Избира гл. ас. д-р Пенка Пеева от катедра «Обществени и 
природни науки» за член на Редакционната колигия на Годишника на 
Университет «Проф. д-р Асен Златаров». 

38. Ръководството на Университета чрез Кмета-г-н Димитър 
Николов да внесе предложение пред Общинския съвет на гр. Бургас за 
обявяване на проф.дхн Ованес Гаро Мекенян за почетен гражданин на 
гр.Бургас. 

39. Ръководителите на основните структурни звена в Университета 
да предприемат конкретни действия по ограничаване разходите за 
възнаграждения, както и за оптимизиране и ограничаване разходите по 
бюджетите си. 



40. Задължава Ректора на Университета да удължава трудовите 
договори на преподаватели съгласно параграф 11 от ЗВО в случай, че не са 
ползвали платения си годишен отпуск само за текущата година на 
пенсиониране, съгласно чл. 328 т.10 от КТ.  

Изключение се прави само за служители, които през последните 
години на трудовия си стаж са били на изборно-ръководни длъжности. 

41. В раздел V „Оценка на активите”, раздел А „Дълготрайни 
материални активи” т.1. „Признаване на ДМА” т.1.1. „г” в Счетоводната 
политика на Университета за 2009г. да има следния текст: „стойността им 
към момента на придобиване да е равна или по-голяма от 1000 лв.( без 
включен ДДС)/до сега 500 лв./ 

 
 


