
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 18. 02. 2010 година  

(Протокол № 33) 
 

1. Отчислява се с право на защита Славена Атанасова Боева, 
задочен докторант по научна специалност „Технология на силикатите, 
свързващите вещества и труднотопимите материали”, шифър 02.10.12, с 
научен ръководител доц.д-р Богдан Богданов, считано от 01.03.2010 г. 

2. Отчислява се с право на защита Адриана Асенова Славова, 
задочен докторант по научна специалност „Процеси и апарати в химичната 
и биохимичната технология”, шифър 02.10.09, с научен ръководител доц. 
д-р Богдан Богданов, считано от 01.03.2010 г. 

3. Утвърждава план-сметка по магистърска програма Стопанско 
управление - „Управление на европейски проекти”, специалност 
Стопанско управление - „Управление на европейски проекти”, задочна 
форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 540 
лв. 

4. Утвърждава план-сметка по магистърска програма Стопанско 
управление - „Здравен мениджмънт”, специалност Стопанско управление -
„Здравен мениджмънт”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 
семестъра, семестриална такса 480 лв. 

5. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Здравен 
мениджмънт” специалност „Здравен мениджмънт”, задочна форма на 
обучение, за професионални бакалаври по здравни грижи, срок на 
обучение 5 семестъра, семестриална такса 480 лв. 

6. Приема плана за бюджета на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”-гр.Бургас за 2010 г.  

7. Приема актуализиране на бюджета на Студентски съвет. 
8. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Славянски 

езици (полски език)”, шифър 05.04.18, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

9. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Физиология 
на растенията” шифър 01.06.16, със срок три месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 

10. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Аналитична химия” шифър 01.05.04, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

11. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност 
„Технология за пречистване на водите”, шифър 02.22.02, със срок един 
месец от обнародването му в Държавен вестник. 

12. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност „Процеси 
и апарати в химичната и биохимичната технология”, шифър 02.10.09, със 
срок един месец от обнародването му в Държавен вестник. 



13. Приема предложение за промяна в Правилника за настаняване и 
ползване на студентските общежития и столове. Съкращава длъжността 
Ръководител на студентски столове и общежития. 

14.Определя продажна цена на Пособие за подготовка на кандидат-
студенти за прием уч.2010/2011 год. в Колеж по туризъм в размер на 10.00 
(десет) лв и начин за разпределение на приходите от продажбата му. 

15. Приема становище на Контролния съвет относно бюджет 2010.  
 


