
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 17. 12. 2007 година  

(Протокол № 7) 
 

 
1. Приема учебен план на специалност „Неорганични химични 

технологии- Технология на водата,ТВ 4,”-ОКС „Магистър”, редовна и 
задочна форма на обучение (4 семестъра) на завършили степен 
„Професионален бакалавър” по „Химични технологии” а също и  за 
завършили ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от специалност 
„Индустриален мениджмънт”, и квалификационна характеристика. 

2. Приема учебен план на специалност „Неорганични химични 
технологии - Технология на водата,ТВ 3,”-ОКС „Магистър”, редовна и 
задочна форма, с обучение на английски език (3 семестъра) на завършили 
ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от области: ТН и ПН, и 
квалификационна характеристика. 

3. Трансформира се редовната в задочна докторантура на Краси 
Златинова Панайотова - редовен докторант в катедра „Химично 
инженерство”, с научен ръководител проф. дтн Христо Бояджиев, считано 
от 01.02.2008г. 

4. Променя научната специалност на докторантурата на Светлана 
Фоткова - редовен докторант, от „Химия на високомолекулните 
съединения”, шифър 01.05.06 във „Фармацевтична химия”, шифър 
03.02.03. и тема „Имобилизация на лактаза върху полимерна мембрана и 
приложението и за отстраняване на хлорфеноли и съединения с естрогенна 
активност в неизотермален биореактор”. 

5. Приема допълнение в графика на учебния процес на уч.2007/2008. 
Първият семестър за магистърска програма по специалност „Туризъм” да 
започне през летния семестър на уч.2007/2008- от 25.02.08г., а първият 
семестър за магистърска програма по „Управление на европейски проекти” 
да започне - от 18.01.08г. 

6. Утвърждава план – сметка за магистърска програма по „Стопанско 
управление – Управление на европейски проекти”, специалност 
„Стопанско управление – Управление на европейски проекти”, със срок на 
обучение 4 семестъра, задочно обучение, семестриална такса 480 лв. 

7. Утвърждава план – сметка за магистърска програма по „Стопанско 
управление – Екологичен мениджмънт”, специалност „Стопанско 
управление – Екологичен мениджмънт”, със срок на обучение 4 семестъра, 
задочно обучение, семестриална такса 480 лв. 

8. Избира проф. дпн Емилия Рангелова за гост-преподавател на ½ 
щатна бройка за уч. 2007/2008г. 
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9. В изпълнение на параграф 11 от Закона за висше образование, 
удължава трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-
Бургас на проф.дхн Дамян Дамянов до декември 2008г. 

10. Приема предложението на проф. В. Ненов да се покрият 
режийните разходи за обслужване и администриране на проект 
„Изграждане на офис за технологичен трансфер” на НИС, със сумата от 
660 евро от бюджета на проекта за първите три месеца от началото на 
проекта. 

11. Награждава се административно-управленския и помощния 
персонал, взел участие в дейността на НИС за 2007г., като средствата 
определени за тази цел да се сформират като сума до 4 брутни заплати на 
персонала, изплатени през последният месец на 2007г. 

12. Да се заплати членския внос на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” в Национален център за дистанционно обучение за 2006 и 2007г. 
с обща стойност от 600.00 лв. 

13. Досегашния член от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в 
Национален център за дистанционно обучение проф. А. Петракиев, да бъде 
заменен от Зам.Ректора по управление на качеството и кадрите доц. д-р Л. 
Любчев. 

14. Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, 
на основание чл.5, ал.3 от Правилника за определяне на работните заплати, 
да се извършат следните плащания: до размера на утвърдените средства по 
бюджета, да изплати награда в размер на 300,00 лева на всяко лице от 
персонала, което е на трудов договор и не е в неплатен отпуск към 
21.12.2007г. На работещите на непълен щат, наградата да се изплати 
пропорционално на заемания от тях щат. Лицата в отпуск при временна 
нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване, или за 
отглеждане на дете до 2 годишна възраст / член 162, 163, 164 от КТ/, се 
ползват също с горните права. Наградите да се изплатят до 21.12.2007г. 


