
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 16. 07. 2009 година  

(Протокол № 26) 
  

1. Приема Информация за КСК 2009/2010 г.  
2. Упълномощава Ректора на Университет „Проф.д-р Ас. Златаров” в 
процеса на кандидатстудентската кампания да преразпределя 
съотношението мъже/жени, както и съотношението на специалностите от 
квотите по приема.  
3. Отчислява се с право на защита Петко Иванов Петков, редовен 
докторант по научна специалност „Теоретична химия”, шифър 01.05.01, с 
научен ръководител проф. дхн Ованес Мекенян, считано от 01.08.2009 г. 
4. Отчислява се с право на защита Златоцвет Белчев Цонев, редовен 
докторант по научна специалност „Технология на природните и 
синтетичните горива”, шифър 02.10.23, с научен ръководител проф. дтн 
Петко Петков и ст.н.с. II ст. д-р Дичо Стратиев, считано от 01.09.2009 г. 
5.Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Стопанско 
управление” - „Управление на ресурсите в добива, транспорта и 
преработването на нефт и газ” срок на обучение 4 семестъра, задочна 
форма на обучение, семестриална такса 720 лв.  
6. Обявява се конкурс за доцент по „Биология” шифър 01.06.00, със срок 
три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
7. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.03.26 „Електрични, 
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”, със срок три 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
8. Обявява се конкурс за двама преподаватели по „Теория и методика на 
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на 
лечебната физкултура)” шифър 05.07.05, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
9. Обявява се конкурс за старши научен сътрудник II степен по „Химия 
на високомолекулярните съединения” (Структура и свойства на 
полимерите), шифър 01.05.06, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
10.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 Стоянка Стоева  за една година, считано от 15.10. 2009 г. 
11. Повишава в научно звание главен асистент, ст.ас. инж. Минчо 
Полименов. 
12. Определя продажна цена на Пособие за подготовка на кандидат-
туденти за прием за уч. 2009/10 г. В Колеж по туризъм в размер на 
10,00(десет) лв. 
 


