
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 10. 09. 2009 година  

(Протокол № 27) 
  

1. Отчислява се с право на защита Петя Райчева Лазарова, редовен 
докторант по научна специалност „Микробиология”, шифър 01.06.12, с 
научен ръководител ст.н.с.II ст. д-р Денчо Денчев, считано от 01.09.2009 г. 

2. Отчислява се с право на защита Мариана Славова Свирецова, 
задочен докторант по научна специалност „Технология на силикатите, 
свързващите вещества и труднотопимите неметални материали”, шифър 
02.10.12, с научен ръководител доц.д-р Богдан Богданов, считано от 
01.09.2009 г. 

3. Отчислява се без право на защита Лина Щерионова Дончева, 
задочен докторант по научна специалност „Кристалография и 
минерология”, шифър 01.07.05, с научен ръководител проф. дгн Людмил 
Бозаджиев, считано от 01.09.2009 г. 

4. Студентите във втори курс да се записват с повече от 3 невзети 
изпита. 

5. Приема Доклад-самооценка и документацията за Проект за 
откриване на специалност от регулираната професия „медицинска сестра” 
на ОКС „Бакалавър” от професионалното направление „Здравни грижи” в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас и ги предлага на НАОА за 
разкриване на процедура за съответната акредитация. 

6. Приема Доклад-самооценка и документацията за Проект за 
откриване на специалност от регулираната професия „помощник-
фармацевт” на ОКС „професионален бакалавър” от професионалното 
направление „Здравни грижи” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-
Бургас и ги предлага на НАОА за разкриване на процедура за съответната 
акредитация. 

7. Приема Доклад-самооценка и документацията за програмна 
акредитация на специалност от регулираната професия „Рехабилитатор” на 
ОКС „Професионален бакалавър” от професионалното направление 
„Здравни грижи” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас и ги 
предлага на НАОА за разкриване на процедура за съответната 
акредитация. 

8. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.01.12 „Информатика” 
(синтез и анализ на алгоритми) със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

9. Обявява се конкурс за доцент по шифър 02.21.06 „Автоматизация 
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” 
(операционни системи), със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 



10. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.02.18 „Икономика и 
управление (туризъм)” със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

11. Избира Ренета Олегова Григорова за редовен асистент по 
шифър 05.04.20 Германски езици (английски език)». 

12. Избира Красимира Георгиева Янева за научен сътрудник III 
степен по шифър 01.05.04 «Аналитична химия (спектрални методи)». 

13. Избира доц. д-р Стоян Петков Маринов за гост-преподавател 
на ½ щат по дисциплините «Съвременни видове туризъм» и 
«Специализирани видове туристически транспорт» за една учебна година, 
считано от 01.10.2009 г. 

14. Избира ст.н.с. II ст. д-р Недялко Попов за гост-преподавател на 
½ щат по дисциплината «Основи на автоматизацията» за учебната 
2009/2010 г. 

15. Избира д-р Пламен Иванов Гаптов за гост-преподавател по 
английски език за учебната 2009/2010 г. 

16. Избира проф. дфн Евгени Минков за гост-преподавател на ½ 
щат по дисциплината «Технология на лекарствените средства и 
биофармация» за учебната 2009/2010 г., считано от 23.09.2009г. до 
30.06.2010 г. 

17. Избира доц. д-р Мариана Трашлиева за гост-преподавател на ½ 
щат по дисциплините «Кожни и венерически болести» и «Детски болести» 
за учебната 2009/2010 г., считано от 23.09.2009г. до 30.06.2010 г. 

18. Избира доц.д-р Марин Маринкев за гост-преподавател на 1/3 
щат по дисциплината «Физиотерапия», «Масаж», «Кинезитерапия» 
учебната 2009/2010г., считано от 23.09.2009г. до 30.06.2010 г. 

19. В изпълнение на параграф 11 от ПЗР на Закона за висше 
образование, удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас на проф. дфн. Златка Димитрова със срок от една 
година, до 07.07.2010 г.  

20. В изпълнение на параграф 11 от ПЗР на Закона за висше 
образование, удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас на доц. д-р Надка Бакалова със срок от една година, до 
05.12.2010 г.  

21. В изпълнение на параграф 11 от ПЗР на Закона за висше 
образование, удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас на доц. д-р Борис Бакалов със срок от една година, до 
03.10.2010 г.   

22.Приема актуализация на Наредбата за определяне на учебната 
заетост на академичния състав. 

23. Кафе-сладкарница «Парк» да бъде предоставена за стопанисване 
на Колеж по туризъм, като се използва с двойно предназначение-базов 
обект за подготовка на студенти, осъществяващ и търговска дейност. 



Прекратява се договорът за наем с наемателя ЕТ «Марлен – Елена 
Петрова». Задължава се Ректорът на Университета да предприеме 
необходимите мерки за изпълнение на решението. 

24. Да бъде изискано становище за съответствие на структурата на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр.Бургас в съответствие с 
изискванията на Закона за висше образование. 
 


