
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 25. 10. 2007 година  

(Протокол № 5) 
1. Приема отчета за КСК 2007/2008 год., като дава висока положителна 
оценка. 
2. Утвърждава актуализиран учебен план на специалност „Индустриален 
мениджмънт”-ОКС „Бакалавър”.  
3. Утвърждава актуализиран учебен план на специалност „Туризъм”, по 
магистърска програма „Културен туризъм”-ОКС „Магистър”-задочна и 
редовна форма на обучение на завършили ОКС „Бакалавър” от област 
Педагогически, Хуманитарни и ССП науки и квалификационна 
характеристика. 
4. Утвърждава актуализиран учебен план на специалност „Туризъм”, по 
магистърска програма „Културен туризъм”-ОКС „Магистър”-задочна и 
редовна форма на обучение на завършили ОКС „Бакалавър” по Туризъм. 
5. Зачислява в задочна платена докторантура Ибрахим Заидан Калаф, за 
срок от 4 години, считано от 01.12.2007г., към катедра „Технология на 
водата, неорганичните вещества и силикатите” по научна специалност 
„Технология на пречистване на водите”, шифър 02.22.02, с научен 
ръководител проф.Валентин Ненов. 
6. Разрешава прекъсване за срок от 6 месеца, считано от 01.10.2007 до 
31.03.2008г.по семейни причини, на докторантурата на редовната 
докторантка Дора Желева Павлова, по научна специалност „Организация 
и управление на производството, шифър 05.02.21. 
7. Отчислява с право на защита Виолета Огнянова Славова-задочен 
докторант по научна специалност „Химия на високомолекулните 
съединения”, шифър 01.05.06 с научен ръководител доц.д-р Стойко 
Петров, считано от 01.09.2007г.  
8. Отчислява с право на защита Красимира Ангелова Станчева-редовен 
докторант по научна специалност „Аналитична химия”, шифър 01.05.04 с 
научен ръководител доц.д-р Атанас Дакашев, считано от 01.11.2007г.  
9. Редуцира на ½  учебното натоварване на преподавателите, които ще 
проведат учебния процес по магистърска програма „Органични химични 
технологии” . 
10. Приема доклада на Контролния съвет за спазване на чл.72, ал.1 от ЗВО. 
11. Утвърждава актуализирана план –сметка за магистърска програма по 
„Технология на неорганичните вещества- ТНВ 1”- специалност 
Неорганични химични технологии, със срок на обучение 4 семестъра, 
задочно обучение, семестриална такса 300 лв. 
12. Утвърждава актуализирана план –сметка за магистърска програма по 
„Технология на силикатите 1”- специалност Неорганични химични 
технологии, със срок на обучение 4 семестъра, задочно обучение, 
семестриална такса 350 лв. 
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13. Утвърждава актуализирана план –сметка за магистърска програма по 
„Технология на водата (ТВ-2)”- специалност Неорганични химични 
технологии, със срок на обучение 3 семестъра, задочно обучение, 
семестриална такса 360 лв. 
14. Избира Йордан Тодоров Гавраилов за асистент по шифър 03.01.58 
„Физиотерапия, културология и рехабилитация (масаж)”. 
15. Обявява се конкурс за редовен доцент по шифър 02.10.04 „Технология 
на тежкия или основен органичен синтез” със срок три месеца от 
обявяването му в Държавен вестник.  
16. Обявява се конкурс за редовен доцент по шифър 05.02.18 „Икономика 
и управление (Икономика на предприятието)” със срок три месеца от 
обявяването му в Държавен вестник.  
17. Обявява се конкурс за редовен доцент по шифър 05.01.07 „Етика” срок 
три месеца от обявяването му в Държавен вестник.  
18. Обявява се конкурс за редовен асистент по шифър 05.07.03 „Методика 
на обучението по математика” срок един месец от обявяването му в 
Държавен вестник.  
19. Обявява се конкурс за редовен асистент по шифър 02.01.15 
„Металорежещи машини и системи” срок три месеца от обявяването му в 
Държавен вестник.  
20. Повишава ас.Ивелина Миткова Вардева в научно звание „старши 
асистент”, като дава положителна комплексна оценка за дейността й, и 
предлага продължаване на трудовия  договор за 3 години. 
21. Повишава ас.д-р Васил Станков Бобев в научно звание „главен 
асистент”, като дава положителна комплексна оценка за дейността му, и 
предлага продължаване на трудовия  договор за 3 години. 
22. Дава положителна комплексна оценка за дейността на гл.ас. инж. 
Васил Павлов Василев, като предлага продължаване на трудовия  
договор за 3 години. 
23. Дава положителна комплексна оценка за дейността на гл.ас. инж. 
Емил Сотиров Богословов, като предлага продължаване на трудовия  
договор за 3 години. 
24. Дава положителна комплексна оценка за дейността на гл.ас. инж. 
Светлана Харалампиева Ковачева, като предлага продължаване на 
трудовия  договор за 3 години. 
25.Дава положителна комплексна оценка за дейността на гл.ас. инж. Вера 
Ивановна Мечкова като предлага продължаване на трудовия  договор за 
3 години. 
26. Избира гл.ас. Петя Георгиева Ангелова за хоноруван преподавател  по 
дисциплината „Хигиена на храненето” - 312 ч. и „ Технология на 
кулинарната продукция”-114 ч, считано от 11.09.07. 
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27. Подкрепя предложението на НС на Института по инженерна химия за 
издигане на кандидатурата на проф. дтн инж. Христо Боянов Бояджиев за 
член-кореспондент на БАН по химически науки. 
28. Подкрепя предложението на  Българския съюз по стандартизация за 
членство на Университет „ Проф.Асен Златаров” в него.  
29. Приема финансовия отчет на КСК 2007/2008 год. и предложението за 
разпределение на средствата. 
30. Отменя решение № 6.1 и 6.2 от заседание на АС, проведено на 
21.12.2001г., относно назначаването на технически сътрудник към 
Студентски съвет при Университет „Проф.Асен Златаров”, с годишна 
заплата до 1500 лв.  
 
 
 
 
 

 
 


