
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 28. 05. 2010 г.  

(Протокол № 36) 
1. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за 

ОКС «Бакалавър», редовна и задочна форма на обучение, за спец. 
«Неорганични химични технологии»-специализация «Технология на 
силикатите». 

2. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за 
ОКС «Магистър» за специалност «Предучилищна и начална училищна 
педагогика» - «Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ», 
редовна и задочна форма на обучение. 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за 
ОКС «Магистър» за специалност «Биотехнологии» - «Анализ и 
контрол на храните», редовна форма на обучение. 

4. Приема актуализация на учебен план за ОКС «Магистър» за 
спец. «Предучилищна и начална училищна педагогика» след ОКС 
«Професионален бакалавър», задочна форма на обучение. 

5. Приема актуализация на учебен план за ОКС «Магистър» за 
спец. «Социална педагогика» - «Социално-педагогическо 
консултиране», широк и тесен профил, редовна и задочна форма на 
обучение. 

6. Приема актуализация на учебен план за ОКС «Магистър» за 
спец. «Предучилищна и начална училищна педагогика» - «Интегрирано 
обучение на деца със специални образователни потребности», редовна 
и задочна форма на обучение. 

7. Приема актуализация на учебен план за ОКС «Бакалавър», 
редовна и задочна форма на обучение, за спец. «Химично 
инженерство». 

8. Прекъсва се докторантурата по майчинство за срок от две 
години, считано от 01.06.2010 г. до 01.06.2012 г. на Фатме Джелил 
Костадинова, задочен докторант по научна специалност „Технолотия 
на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите материали”, 
шифър 02.10.12, с научен ръководител доц. д-р Богдан Богданов. 

9. Прекъсва се докторантурата по семейни причини за срок от 
една година, считано от 01.06.2010 г. до 01.06.2011 г. на Живко 
Иванов Иванов, задочен докторант по научна специалност „Процеси и 
апарати в химичната и биохимичната технология”, шифър 02.10.09, с 
научен ръководител доц. д-р Желчо Стефанов. 



10. Приема Правила за организация и управление на обучението в 
ОКС „Магистър”. 

11. Приема Доклад за изпълнение на препоръките, направени от 
Постоянната комисия по Технически науки и военно дело с изх. № 
481/10.04.2009 г. по програмна акредитация на Професионално 
направление 5.2. „Електротехника, Електроника и Автоматика” за ОКС 
„професионален бакалавър” по 1. Електротехника; 2. Електроника в 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров- Бургас, Технически колеж за 
САНК. 

12. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност  
Славянски езици, шифър 05.04.18, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

13. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Патофизиология” (Физиология и патофизиология), шифър 03. 01. 05, 
със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

14. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Вътрешни болести”, шифър 03.01.13, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

15. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Анатомия, хистология и цитология”, шифър 03.01.02, със срок три 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

16. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Методика на обучението по история”, шифър 05.07.03, със срок три 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

17. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност „Нова 
и най-нова обща история (История на балканските народи)”, шифър 
05.03.04, със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

18. Обявява се конкурс за асистент по научна специалност 
„Технология на неорганичните вещества”, шифър 02.10.01, със срок 
два месец от обнародването му в Държавен вестник. 

19. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Фармакология”, шифър 03.01.24, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

20. Обявява се конкурс за доцент по научна специалност 
„Физиотерапия, курортология и рехабилитация”, шифър 03.01.58, със 
срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

21.Обявява се конкурс за професор по научна специалност 
„Ортопедия и травматология”, шифър 03.01.40, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 

 



22. Избира доц. д-р инж. Никола Петров Михайлов за доцент 
по научна специалност "Електрически машини” шифър 02.04.04 на ½ 
щатна бройка.  

23. Избира проф. дфн Иван Костадинов Куцаров за професор 
по научни специалности 05.04.17 "Български език (морфология на 
съвременния български език)” и 05.04.18 "Славянски езици 
(сравнителна граматика на славянските езици)”. 

24. 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 Йоана Александрова Йорданова 
за една година, считано от 11.09.2010 г. 

25. Упълномощава Ректора да поеме всички разходи, свързани с 
разработка и защита пред СНС на свободни докторанти, членове на 
академичния състав на Университет «Проф.д-р Асен Златаров»-Бургас, 
подготвили докторанантурата си в други висши училища,  

26. Етичната комисия на Университет «Проф.д-р Асен Златаров»-
Бургас да бъде в следния състав: 

Председател: Доц. д-р Мария Парашкевова 
Членове: Доц.д-р Милчо Скумов – р-л катедра «ОХТ», ФТН 

Доц. д-р Димитър Русев - директор ТК 
Проф. дхн Любомир Влаев - ФПН 
Доц. д-р Мими Стойчева - директор МК 
Гл.ас.д-р Васил Георгиев- зам.директор на КТ 
Гл.ас. Мария Стойчева - ДЕО 
Ваня Ганева- управител СО 1 
Милена Петрова - отг.счетоводител 

27. От приходите на студентски общежития да се отчисляват 25% 
за Университета. 

28. Избира Съвета на Център за професионално обучение към 
Университет «Проф.д-р Асен Златаров»-Бургас в следния състав: 

 
1. Проф. дтн Петко Петков - Ректор  
2. Доц. д-р Желчо Стефанов - зам. р-л НИС и ПД 
3. Доц. д-р Магдалена Дюлгерова - зам.директор ТК 
4. Доц. д-р Мими Стойчева - директор МК 
5. Доц.д-р Кирил Петров - представител синдикати 
6. Доц. д-р Иван Димитров - представител ФОН 
7. Доц. д-р Радостин Куцаров - представител ФПН 
8. Доц. д-р Братой Копринаров - представител КТ 
9. Гл.ас Васил Драгомиров - представител КТ 



10. Стамат Ст.Стаматов - член на управителния съвет на БХРА 
11.  Румен Кулев  -представител на бизнеса-хотелиер 
12.  Диана Колчева - представител на съвет по туризъм-

гр.Черноморец и завеждащ отдел «Туризъм» към Община 
Бургас. 

13.  Ваня Райкова - представител на бизнеса-турагентска дейност. 
 
 


