
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23. 06. 2011 г.  

(Протокол № 48) 
 

1. Приема актуализация на учебен план за ОКС «Бакалавър», спец.”Електроника”. 
2. Приема актуализация на учебен план за ОКС “Магистър”, спец.”Биотехнологии”, 
магистърска програма по “Анализ и контрол на храните” тесен профил, 3 
семестъра. 
3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС “Магистър”, 
спец.”Биотехнологии”, магистърска програма по “Анализ и контрол на храните”, 
широк профил, 4 семестъра. 
4. Приема актуализация на учебен план за ОКС “Бакалавър”, спец. “Българска 
филология. 
5. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС “Бакалавър”, 
спец. “Медицинска сестра”. 
6. Приема актуализация на учебен план за ОКС “Магистър”, спец. “Компютърни 
системи и технологии“, тесен профил, 3 семестъра. 
7. Приема актуализиран учебен план за ОКС “професионален бакалавър”, спец. 
“Транспортна техника и технологии”. 
8. Приема актуализация на учебен план за ОКС “Бакалавър”, спец. “Социална 
педагогика”. 
9. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 

език” след ОКС „Бакалавър”-тесен профил, специалност „Туризъм”, задочна форма на 
обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса 450 лв. 

10. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 
език + втори чужд език” след ОКС „Бакалавър”- тесен профил, специалност „Туризъм”, 
задочна форма на обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса 500 лв. 

11. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 
език” след ОКС „Бакалавър”- широк профил, специалност „Туризъм”, задочна форма на 
обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

12. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 
език + втори чужд език” след ОКС „Бакалавър”- широк профил, специалност „Туризъм”, 
задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 600 лв. 

13. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 
език” след ОКС „професионален бакалавър по туризъм”, специалност „Туризъм”, задочна 
форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

14. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Екскурзоводство с руски 
език + втори чужд език” след ОКС „професионален бакалавър по туризъм”, специалност 
„Туризъм”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 
600 лв. 

15. Утвърждава план-приема за уч.2011/2012 год. 
16. Приема Доклада за изпълнение на препоръките по професионално направление 

2.1 «Филология»- за ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър», във Факултета по обществени 
науки към Университет «Проф. д-р Асен Златаров»-Бургас. 

17. Приема Доклада за изпълнение на препоръките по професионално направление 
5.1 «Машинно инженерство»- за ОКС «професионален бакалавър по Машиностроене и 
уредостроене» в Техническия колеж към Университет «Проф. д-р Асен Златаров»-Бургас. 



18. Приема Доклада за изпълнение на препоръките по професионално направление 
5.3 «Комуникационна и компютърна техника»- за ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър», 
във Факултета по технически науки към Университет «Проф. д-р Асен Златаров»-Бургас. 

19. Приема Доклад-самооценка за изменение на капацитета на специалност 
«Компютърни системи и технологии», ОКС «Магистър» от професионално направление 
5.3 «Комуникационна и компютърна техника», област «Технически науки». 

20. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на обучението по ОНС 
«Доктор» по научна специалност «Компютърни системи и технологии», от професионално 
направление 5.3 «Комуникационна и компютърна техника». 

21. Обявява се конкурс за гл. асистент по професионално направление 7.1 
„Медицина”, научна специалност 03.01.37 „Обща хирургия” със срок два месеца от 
обнародването в Държавен вестник. 

22. Обявява се конкурс за заемане на академична длъжност асистент по шифър 
05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство-
(организация и управление на здравните грижи)” със срок два месеца от публикуване на 
обявата в интернет-страницата на Университета. 

23. Обявява се конкурс за доцент по професионално направление 5.5 „Транспорт, 
корабоплаване и авиация”, научна специалност 02.14.07 „Управление и организация на 
автомобилния транспорт”, със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник. 

24. Обявява се конкурс за доцент по професионално направление 5.5 „Транспорт, 
корабоплаване и авиация”, научна специалност 02.01.42 „Двигатели с вътрешно горене”, 
със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник. 

25. Обявява се конкурс за доцент по професионално направление 5.5 „Транспорт, 
корабоплаване и авиация”, научна специалност 02.01.49 „Автомобили, трактори и кари”, 
със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник. 

26. Обявява се конкурс за заемане на академична длъжност асистент по шифър 
02.14.00 „Транспорт”, със срок два месеца от публикуване на обявата в интернет-
страницата на Университета. 

27. 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 с една година, считано от 11.09.2011г. 

28. 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 Емилия 
Кунева Събева с една година, считано от 28.07.2011г. 

29. 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 Петко 
Танев Димитров с една година, считано от 28.09.2011г. 

30. Избира доц.д-р Радослав Радев за редовен доцент на ½ щат в МК по шифър 
03.01.24, «Фармакология» на основание чл.15., ал.3 от ЗРАСРБ и §8 ал.1., т.2 от 
Допълнителните разпоредби към Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на длъжности в Университета, считано от 01.09.2011г. 

31. Избира доц.д-р Надка Бакалова за редовен доцент на ½ щат в МК по шифър 
01.06.10, «Биохимия» на основание чл.15., ал.3 от ЗРАСРБ и §8 ал.1., т.2 от 
Допълнителните разпоредби към Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на длъжности в Университета, считано от 01.09.2011г. 

32. Избира доц.д-р Евгени Цветанов Димитров за редовен доцент на ½ щат в ТК 
по шифър 02.01.42 «Двигатели с вътрешно горене», на основание чл.15., ал.3 от ЗРАСРБ и 



§8 ал.1., т.2 от Допълнителните разпоредби към Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на длъжности в Университета, считано от 
01.09.2011г. 

32. Утвърждава проекти, финансирани по грантовата схема в Университета 
33. Приема промяна в “Счетоводната политика” на Университета 
34. Приема контролен лист за извършване на предварителен контрол към „Правила 

за изграждане на системи за финансово управление и контрол” в Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров”. 

35. Определя научно жури за провеждане на конкурс за професор по 05.03.14 
„Етнография” в състав: 

Доц.д-р София Ангелова- Университет „Проф.д-р Асен Златаров”- Бургас 
Проф.д-р соц.н. Веска Кожухарова-Живкова -Институт по социология -БАН 
Проф.д.ист.н. Анатол Анчев- Институт по етнография- БАН 
Проф.д-р ист.н. Иван Карайотов-Шуменски Университет 
Проф.д-р ист.н. Рачко Попов-Институт по етнография- БАН 
Доц.д-р Красимира Кръстанова – ПУ „Паисий Хилендарски” 
Доц.д-р Неделчо Неделчев-Университет „Проф.д-р Асен Златаров”- Бургас 
36. Приема предложение за участие в акционерно дружество с наименование 

“Черноморски бизнес клъстер”.  
37. Приема предложение за участие в “Клъстер Аеро-космически технологии, 

изследвания и приложения”. 
38. Членовете на ОС, които са излезли в платен годишен отпуск по тяхно желание, 

могат да присъстват на събранието и този ден им се смята за присъствен. При присъствие 
отпуската им се удължава с един ден от заявения краен срок в заповедта за отпуск. 
 


