
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 28. 01. 2010 година  

(Протокол № 32) 
1. Приема актуализиран учебен план и квалификационна характеристика 
на специалност „Българска филология”.  
2. Приема актуализиран учебен план за ОКС „Магистър”, специалности 
„Управление на Европейски проекти”, „Здравен мениджмънт”, обучение 
на докторанти към катедра „Икономика и управление”, с въвеждане на 
дисциплината „Методика на научното изследване”, с преподавател проф. 
дтн Петко Петков. 
3. Отчислява се с право на защита Христивелина Костадинова Жечева, 
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност „Методика 
на обучението по химия и опазване на околната среда”, шифър 05.07.03, с 
научен ръководител доц.д-р Веска Шивачева, считано от 01.03.2010 г. 
4. Отчислява се с право на защита Димитър Стоянов Добрев, докторант 
на самостоятелна подготовка по научна специалност „Технология на 
природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23 с научни ръководители 
проф. дтн Петко Петков и ст.н.с II ст. д-р Дичо Стратиев, считано от 
01.02.2010 г. 
5. Отчислява се с право на защита Розалин Янев Иванов, докторант на 
самостоятелна подготовка по научна специалност „Икономика и 
управление”, шифър 05.02.18, с научен консултант доц.д-р Таня Дъбева 
Филипова, считано от 01.02.2010 г. 
6. Отчислява се с право на защита Филип Дике, задочен докторант по 
научна специалност „Организация и управление на производството 
(индустрия)”, шифър 05.02.21, с научен ръководител проф. дин Ангел 
Мирчев, считано 01.02.2010 г. 
7. Отчислява се с право на защита Стефка Николова Касърова, 
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност „Физика на 
вълновите процеси”, шифър 01.03.22, с научни ръководители доц.д-р Нина 
Султанова и проф. дтн Иван Николов, считано 01.02.2010 г. 
8. Отчислява се с право на защита Ибрахим Заидан Калаф, задочен 
докторант по научна специалност „Технология за пречистване на водите”, 
шифър 02.22.02, с научен ръководител проф. д-р Валентин Ненов, считано 
01.02.2010 г. 
9. Отчислява се с право на защита ст.н.с II ст. д-р Дичо Стоянов 
Стратиев, докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност 
„Технология на природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23, за 
получаване на научната степен „Доктор на техническите науки”, считано 
01.02.2010 г. 
10. Утвърждава Кандидатстудентски справочник на Университет „Проф. д-
р Асен Златаров”-гр.Бургас за учебната 2010/2011 г. и актуализира 
балообразуването по специалности. 



 
 

 
11. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Международен 
бизнес”, специалност „Стопанско управление”, редовна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”-тесен профил, семестриална такса 400 лв.  
12. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Маркетинг 
мениджмънт”, специалност „Стопанско управление”, редовна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”- тесен профил, семестриална такса 400 лв. 
13. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Финансов 
мениджмънт на предприятието”, специалност „Стопанско управление”, 
редовна форма на обучение, за ОКС „Бакалавър”- широк профил, 
семестриална такса 500 лв. 
14. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Международен 
бизнес”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”-тесен профил, семестриална такса 400 лв. 
15. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Международен 
бизнес”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”- широк профил, семестриална такса 500 лв.   
16. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Финансов 
мениджмънт на предприятието”, специалност „Стопанско управление”, 
задочна форма на обучение, за ОКС „Бакалавър”- широк профил, 
семестриална такса 500 лв. 
17. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Финансов 
мениджмънт на предприятието”, специалност „Стопанско управление”, 
задочна форма на обучение, за ОКС „Бакалавър”- тесен профил, 
семестриална такса 400 лв. 
18. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Маркетинг 
мениджмънт”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”- тесен профил, семестриална такса 400 лв. 
19. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Бизнес 
администрация”, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, за ОКС „Бакалавър”- широк профил, семестриална такса 500 лв. 
20. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Икономика и 
организация на туристическия бизнес”, специалност „Туризъм”, задочна 
форма на обучение, за ОКС „професионален бакалавър”, семестриална 
такса 500 лв. 
21. Приема Проект за откриване на професионално направление 5.3. 
„Комуникационна и компютърна техника” ОКС „Магистър”, специалност 
„Компютърни Системи и Технологии”. 
22. Приема Доклад-Самооценка на програмна акредитация на 
професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна 



техника” ОКС „Бакалавър”, специалност „Компютърни Системи и 
Технологии”. 
23. Приема Доклад за изпълнението на препоръките от предходната 
програмна акредитация на специалност „Компютърни Системи и 
Технологии” от професионално направление 5.3. „Комуникационна и 
компютърна техника” ОКС „Бакалавър”. 
24. Приема Доклад за материалната база, която ще бъде необходима на 
специалността „Компютърни Системи и Технологии”в следващите три 
години.  
25. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, направени от 
Постоянната комисия по „Технически науки и военно дело” по програмна 
акредитация на Професионално направление 5.5. Транспорт, 
корабостроене и авиация, ОКС „професионален бакалавър” по 
специалността „Транспортна техника и технологии” в Университет 
„Проф.д-р Асен Златаров”, Технически колеж. 
26. Приема Доклад-Самооценка на програмна акредитация на 
професионално направление 5.2. „Електротехника, Електроника и 
Автоматика за ОКС „Магистър”, специалност „Електроника”. 
27. Приема Доклад-Самооценка на програмна акредитация на 
професионално направление 5.2. „Електротехника, Електроника и 
Автоматика” за ОКС „Бакалавър”, специалност „Електроника”. 
28. Приема Доклад за изпълнението на препоръките от предходната 
програмна акредитация на специалност „Електроника” от професионално 
направление 5.2. „Електротехника, Електроника и Автоматика”. 
29. Приема Доклад за материалната база, която ще бъде необходима на 
специалността „Електроника”в следващите три години.  
30. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”-гр.Бургас за 2009 г.и остатъците по лимитите 
на учебните звена, Студентски съвет и част от капиталовите разходи да се 
прехвърлят като начално салдо по бюджета за 2010 г. 
31. Обявява се конкурс за доцент по шифър 02.04.04, научна специалност 
„Електрически машини” със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
32. Обявява се конкурс за професор по научните специалности 05.04.17 
„Български език (Морфология на съвременния български език)” и 05.04.18 
„Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици)” със срок 
три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
33. Обявява се конкурс за професор по научните специалности 05.04.17 
„Български език” и 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание (вкл. 
съпоставително и балканско езикознание”) със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 



34. Избира доц.д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска за доцент по 
шифър 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд и системи за 
автоматизирано проектиране (операционни системи)” на ½ щатна бройка. 
35. Избира доц.д-р Динко Василев Гичев за доцент по шифър 01.01.12 
“Информатика (Синтез и анализ на алгоритми)”на ½ щатна бройка. 
36. Избира д-р Соня Йорданова Стефанова за асистент по шифър 
05.02.20 “Социално управление”. 
37. Одобрява участието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” с 
проектно предложение с работно заглавие «Осигуряване на подходяща и 
рентабилна образователна инфраструктура на Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров”- гр. Бургас» по процедура за набиране на проектни 
предложения по оперативна програма «Регионално развитие», приоритетна 
ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1 Социална 
инфраструктура, схема BG161PO001/1.1-07/2009. Декларира, че 
предназначението на обекта за интервенция няма да бъде променяно за 
период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. 
38. За всички граждански договори с хонорувани преподаватели да се 
гласува неустойка в размер на 10 % от дължимото възнаграждение за 
неспазване на чл. 28, ал.12. При нарушаване на чл.28, ал.12 от Правилника 
за учебната дейност от страна на преподавателите от Университета към 
13.03.2010 год., към 3.08.2010 и 8.10.2010 год. да се налагат 
дисциплинарни наказания съгласно чл.186 и следващите от Кодекса на 
труда. 
39. Приема актуализирана „Система за конкурсно-проектно финансиране 
на научната и художествено-творческа дейност”. 
40. Приема предложението за разпределение на средствата от субсидията 
за календарната 2010 г. и тяхното разпределение по шест партиди, 
съгласно доклада на Зам.ректора по НИР. 
41. Приема предложение за разпределение на средствата от субсидията за 
проекти, свързани с научноизследователска и художественотворческа 
дейност за календарната 2010 г. въз основа на реалния брой хабилитирани 
лица на основен трудов договор, които могат да бъдат ръководители на 
проекти по НИХД. За ФОН, КТ и ДЕО-34%, за ФТН и ТК-38%, за ФПН, 
МК и ЦНИЛ-28%. 
42. Приема предложение за разпределението на средствата от фонд 
„Текущо финансиране и подпомагане” за 2010 г. 
43. Приема предложение за определяне на режийните разходи за НИД и 
НПД за 2010 г. 
44. Приема и предлага на Ректора да утвърди графика за финансово 
осигуряване на средства за обзавеждане на специализирани лаборатории 
по „Компютърни системи и технологии” през периода 2010-2012 г. 



45. Приема и предлага на Ректора да утвърди графика за финансово 
осигуряване на средства за обзавеждане на специализирани лаборатории 
по „Електроника” през периода 2010-2012 г. 
 


