
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 11. 2009 година  

(Протокол № 30) 
  

1. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, за 
специалност „Неорганични химични технологии-ТНВ1” - редовна и 
задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра след ОКС 
„Бакалавър” или ОКС „Магистър”, от обл. ТН, ПН и след Професионален 
бакалавър ХТ.  

2. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, за 
специалност „Неорганични химични технологии-ТНВ”- редовна и задочна 
форма на обучение,срок на обучение 3 семестъра след ОКС 
„Бакалавър”или ОКС „Магистър”, от проф.направления ХТ, ХН, ММ, БТ.  

3. Приема корекции в Учебен план на специалност „Химия” за ОКС 
„Бакалавър”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра. 

4. Приема еднократно разместване на изучаването на дисциплината 
„Ортопедия, травматология и ортотика” от III-ти в IV-ти семестър за 
студенти от II-ри курс специалност „Рехабилитатор”. 

5. Отчислява се с право на защита Цанко Димитров Цанев, редовен 
докторант по научна специалност „Органична химия”, шифър 01.05.03, с 
научни ръководители ст.н.с. II ст. д-р Цонко Колев и доц.д-р Стефан 
Котов, считано от 01.09.2009 г. 

6. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „ПНУП”, 
специалност ПНУП, задочна форма на обучение, срок на обучение 5 
семестъра, семестриална такса 300 лв. 

7. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Алтернативни 
дидактико-методически технологии в учебно-възпитателния процес”, 
специалност ПНУП, задочна форма на обучение, срок на обучение 5 
семестъра, семестриална такса 300 лв. 

8. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Социално-
педагогическо консултиране”, специалност СП, ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, 
задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална 
такса 300 лв. 

9. Утвърждава по магистърска програма „Интегрирано обучение на 
деца със СОП”, специалност СП, ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, задочна форма 
на обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса 300 лв. 

10. Приема Правила за изграждане на системи за финансово 
управление и контрол» в Университет «Проф-Асен Златаров»-гр.Бургас. 

11. В раздел IX «Отчитане на приходи и разходи» се прави следната 
промяна: 

Б)Финансови активи 
Б.1. Студентски депозит-става бюджетен приход при усвояването му. 



3. Гаранциите за участие и изпълнение в търгове по Закона за 
обществените поръчки-подлежат на възстановяване, след изтичане на 
законовите срокове. 

12. Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, 
на основание чл.5, ал.3 от Правилника за определяне на работната заплата, 
и чл.36 от Колективен трудов договор, за цялостен принос в дейността на 
висшето училище през 2009г.и за сметка на приходите по бюджета на 
университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от персонала в 
размер 240 лв. (двеста и четиридесет лева) диференцирано при спазване на 
следните условия: 
* Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов 
договор към 01.12.2009г и не са в неплатен отпуск . 
* На лицата, назначени на непълен щат, наградата да се изплати 
пропорционално на заемания от тях щат. 
* Размерът на наградата да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки 
месец от годината има „отработени” по-малко от половината работни дни 
за месеца. За „отработено” време да се зачита и времето, през което лицето 
е било в платен годишен отпуск. 
* Изплатените средства за награди да се начислят във ведомостите и да се 
отчетат чрез средствата за работна заплата за месец декември 2009г. 
13. Обявява се конкурс за доцент по шифър 05.02.24, научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на материалното производство” 
със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник.  
14. Обявява се конкурс за професор по шифър 05.02.24, научна 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство” със срок три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник.  
15. Обявява се конкурс за асистент по шифър 05.07.01, научна 
специалност „Теория на възпитанието и дидактика” със срок един месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 
16. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.05.03, научна специалност 
„Органична химия” със срок три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
17. Обявява се конкурс за асистент по шифър 01.05.05, научна 
специалност „Физикохимия” със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
18. Обявява се конкурс за асистент по шифър 01.05.01, научна 
специалност „Теоретична химия” със срок един месец от обнародването му 
в Държавен вестник. 
19. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.01.05, научна специалност 
„Диференциални уравнения” със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 



20. Обявява се конкурс за асистент по шифър 05.02.20, научна 
специалност „Социално управление” със срок един месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 
21. Избира доц.д-р Бистра Константинова Василева за редовен доцент по 
шифър 05.02.26 “Маркетинг” на ½ щатна бройка. 
22. Избира Диляна Георгиева Георгиева за преподавател по шифър 
05.07.05 “Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка”. 
23. Избира Камелия Великова Борисова за преподавател по шифър 
05.07.05 “Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка”. 
24. В изпълнение на параграф 11 от ПРЗ на Закона за висше образование, 
удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-
Бургас на доц. д-р Стефан Котов за една година, считано от 19.02. 2010 г. 
25. Приема покана за включване в консорциум за кандидатстване с 
проектно предложение по процецура ВG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за 
създаване на технологични паркове”. 
26. Ръководството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас да 
изпрати официално благодарствено писмо до проф.В.Мавров. 
27. Удължава се договора на г-н Димо Тодоров, за експлоатация на 
ресторант «Парк», като удължението се обвързва с изпълнение на 
инвестиционна програма със срокове от страна на «Парк Езеро» ООД. 
Инвестиционната програма да се обсъди и приеме от специално назначена 
комисия със заповед на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас. 
28. Избира Иван Миленов Иванов, фак.№ СУ 849 IV курс, Стопанско 
управление, за член на Съвета на настоятелите. 
29.Приема Етичен кодекс на работещите в Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-Бургас на първо разглеждане. 

 
 
 


