
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 18. 03. 2010 година  

(Протокол № 34) 
1.Приема актуализиран учебен план за ОКС «Магистър», ПН «Общо 

инженерство», Магистърска програма «Управление на органични 
индустриални производства», редовна и задочна форма на обучение, тесен 
и широк профил. 

2. Приема актуализиран учебен план за ОКС «Бакалавър», за ПН 
«Педагогика», специалностите «Социална педагогика», «Предучилищна и 
начална училищна педагогика», «Начална училищна педагогика и чужд 
език», « Предучилищна педагогика и чужд език». 

3. Приема актуализиран учебен план за езикова и специализирана 
подготовка на чужденци. 

4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за 
ОКС «Бакалавър», ПН «Химични технологии», спец. «НХТ-Технология на 
неорганичните вещества», редовна и задочна форма на обучение. 

5. Отчислява се с право на защита Даниела Златева Неделчева, 
редовен докторант по научна специалност „Теоретична химия”, шифър 
01.05.01, с научен ръководител проф.дхн Ованес Мекенян, считано от 
01.04.2010 г.  

6. Приема Актуализация на Правилника за организиране и 
провеждане на научноизследователската и производствена дейност, а 
именно: 

Чл.6. Ръководител на временния колектив могат да бъдат: 
(1). Членове на академичния състав на основен трудов договор в 

Университета. 
(2). Преподаватели, които са се пенсионирали, при условие, че 

ръководения от тях научноизследователски договор им позволява да се 
самоиздържат. 

(3). Ръководителите по ал.2 не могат да ръководят проекти, 
финансирани със средства, предоставени целево от държавния бюджет за 
присъщата на държавните висши училища научна и 
художественотворческа дейност. 

7. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност 
„Германски езици (английски език)”, шифър 05.04.20, със срок три месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 

8. Обявява се конкурс за професор по научна специалност 
„Методика на обучението (Методика на обучението по български език и 
литература в детската градина)” шифър 05.07.03 , със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

9. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност „Методика 
на обучението (Методика на обучението по математика в началното 



училище и формиране на елементарни математически представи) шифър 
05.07.03 , със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

10. Избира доц.д-р Гани Трендафилов Стамов за доцент по научна 
специалност "Диференциални уравнения” шифър 01.01.05 на ½ щатна 
бройка.  

11. 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 Атанас Дакашев за една година, считано от 
16.04.2010 г. 

12. Приема предложение за промяна в Правилника за вътрешния 
трудов ред. 

13. Приема на резултатите от конкурса за финансиране на научната и 
художествено-творческа дейност в Университета 

14. Утвърждава план-сметка за обучение на чуждестранни студенти. 
15. Хабилитирано лице от академичния състав на Университета има 

право да ръководи до две магистърски програми, като цялата отговорност 
за дисциплината, качеството на преподаване и контрола се осъществява от 
ръководителя на програмата и ръководителя на съответната катедра, 
организираща обучението. 

16. Определя продажна цена на Кандидат-студентски справочник за 
уч. 2010/11 г. в размер на 10,00 (десет) лв. 

17. Реализираната печалба от дейността на кафе «Колежа» и 
приходите от наем на зали, да бъдат акумулирани и използвани за подмяна 
на дограмата на сградата. 

18. Във връзка с официалния празник «Великден», на основание чл.5, 
ал.3 от Правилника за определяне на работната заплата, и чл.36 от 
Колективен трудов договор, 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 31.03.2010 г. и не са в неплатен отпуск; 
* На лицата, назначени на непълен щат, наградата да се изплати 
пропорционално на заемания от тях щат. 
* лицата в отпуск и временна нетрудоспособност поради бременност, 
раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 год. възраст ( 
чл.162, 163 и 164 от КТ) не се ползват с правата по т.1 и 2. 
* Наградите да се изплатят до 01.04.2010 г. и начислят във ведомостите за 
работна заплата за месец април 2010 г. 

 
 


