
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 21. 12. 2009 година  

(Протокол № 31) 
 

1. Приема нов учебен план за ОКС „Магистър”, за специалност 
„Електроника”, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение: 3 
семестъра след ОКС „Бакалавър” по “Електроника”.  

2. Приема нов учебен план за ОКС „Магистър”, за специалност 
„Компютърни системи и технологии”, редовна форма на обучение, срок на 
обучение: 3 семестъра. 

3. Приема нов учебен план за ОКС „Магистър”, за специалност 
„Органични химични технологии-Полимерно инженерство”, редовна и 
задочна форма на обучение, срок на обучение: 3 семестъра. 

4. Приема нов учебен план за ОКС „Магистър”, за специалност 
„Органични химични технологии-Полимерно инженерство”, редовна и 
задочна форма на обучение, срок на обучение: 4 семестъра. 

5. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Бакалавър”, за 
специалност „Електроника”, редовна и задочна форма на обучение. 

6. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, за 
специалност „Неорганични химични технологии-ТС”, редовна и задочна 
форма на обучение, срок на обучение: 3 семестъра. 

7. Отчислява се с право на защита Марина Ангелова Димитрова, 
редовна докторантка по научна специалност „Биоорганична химия, химия 
на природните и физиологично активните вещества”, шифър 01.05.10, с 
научен ръководител доц.д-р Красимир Василев, считано от 01.12.2009 г. 

8. Отчислява се с право на защита Краси Златинова Панайотова, 
задочна докторантка по научна специалност „Процеси и апарати в 
химичната и биохимичната технология”, шифър 02.10.09, с научен 
ръководител проф.дтн Христо Бояджиев, считано от 01.01.2010 г. 

9. Разрешава се прекъсване на докторантурата по майчинство за срок 
от две години, считано от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. на Адиле 
Мустафова Хюсеинова, редовна докторантка по научна специалност 
„Организация и управление на производството”, шифър 05.02.21, с научен 
ръководител доц.д-р Иван Димитров. 

10. Трансформира се редовната докторантура на Ганка Руменова 
Колчакова, с научни ръководители доц.д-р Снежана Корудерлиева и 
доц.д-р Иван Чомаков в задочна, считано от 01.01.2010 г. 

11. Зачислява в докторантура на самостоятелна подготовка (платено 
обучение) по научна специалност „Технология на природните и 
синтетични горива”, шифър 02.10.23, тема „Новости в термичните и 
каталитичните процеси при производството на съвременни горива”, за 
получаване на научната степен „Доктор на техническите науки”, ст.н.с II 
ст. д-р Дичо Стоянов Стратиев, за срок от една година. 



 
 12. Като отчисления за Университета за 2009 г. да се начисли 
положителния финансов резултат (ако има такъв) от дейността на 
студентските общежития за годината. 

13. Приема допълнение към ал.3 на чл.11 на Методика за 
изчисляване на таксите за обучение и допълнителни административни 
услуги, предлагани от Университета (приета от АС на 15.09.2005г., изм. и 
доп. 14.12.2006 г., 20.11.2008 г.) както следва: т.12. За изготвяне на 
настолно удостоверение на диплома.  

14. Приема Етичен кодекс на работещите в Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” - Бургас. 

15.Приема Стратегия за управление на риска на Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров”. 

16. Обявява се конкурс за доцент по шифър 02.01.42, научна 
специалност „Двигатели с вътрешно горене” със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

17. Обявява се конкурс за доцент по шифър 01.06.03, научна 
специалност „Ботаника” със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

18. Обявява се конкурс за професор по шифър 02.21.04, научна 
специалност „Компютърни системи комплекси и мрежи”(Анализ и синтез 
на логически схеми) със срок три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 

19. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, 
белтъчини)”, шифър 02.11.11, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

20. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Електронизация (Аналогова схемотехника)”, с шифър 02.20.08, със срок 
три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

21. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Процеси и 
апарати в химичната и биохимичната технология”, шифър 02.10.09, със 
срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

22. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Теоретична електротехника”, с шифър 02.04.01, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

23. Избира Тодора Николова Минкова за редовен асистент по 
шифър 05.02.18 “Икономика и управление ”(Туризъм). 

24. Избира Веселина Иванова Атанасова-Георгиева за редовен 
асистент по шифър 05.02.26 “Маркетинг”. 

25.Приема актуализация на Тематичния план за издателската 
дейност. 

 



26. Приема актуализация на Наредбата за определяне на учебната 
натовареност. 

27. Упълномощава Ректора да поеме разходите, свързани със защита 
пред СНС на свободни докторанти, подготвили докторантурата си в други 
висши училища, членове на академичния състав на Университет „Проф. д-
р Асен Златаров”. 

28.Одобрява участието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 
гр.Бургас като партньор на Тракийския университет, гр. Одрин в 
подготовката и изпълнението на проект с работно заглавие «Подобряване 
на връзките в социалното сближаване между Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”, гр.Бургас и Тракийския университет, гр. Одрин» по Покана за 
подаване на предложения № 2007СВ1613Д008-2009-1 по Програма за 
трансгранично сътрудничество България-Турция, Приоритетна ос 1: 
Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.1:Подобряване на 
връзките в социалното развитие и социалното сближаване. 

 
 


