
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 31. 05. 2012 г.  

(Протокол № 11) 
1. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „магистър”, 

специалност „Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Управление на 
операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки”, 4 
семестъра, редовна и задочна форма на обучение. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър”, специалност 
„Стопанско управление”, магистърска програма „Бизнес администрация”, редовна и 
задочна форма на обучение, тесен и широк профил. 

3. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър”, специалност 
„Стопанско управление”, магистърска програма „Международен бизнес”, редовна и 
задочна форма на обучение, тесен и широк профил. 

4. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър”, специалност 
„Стопанско управление”, магистърска програма „Финансов мениджмънт на 
предприятието”, редовна и задочна форма на обучение, тесен и широк профил. 

5. Приема план-прием за обучение на студенти и докторанти през уч. 2012/2013 г. 
6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. „Филология”, 
научна специалност „Славянски езици (съвременен руски език)” – шифър 05.04.18 със 
срок на подаване на документите 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен 
вестник. 

7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор” по научна област 4. „Природни науки, математика и 
информатика”, професионално направление 4.2. „Химични науки”, научна специалност 
„Математическо моделиране и приложение на математиката в химическите науки” – 
шифър 01.01.13, със срок на подаване на документите 2 месеца след обнародване на 
обявата в Държавен вестник. 

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност „доцент” по научна област 4. „Природни науки, математика и 
информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 
„Органична химия” – шифър 01.05.03, със срок на подаване на документите 2 месеца след 
обнародване на обявата в Държавен вестник. 

9. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност „доцент” по научна област 4. „Природни науки, математика и 
информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 
„Неорганична химия” – шифър 01.05.02, със срок 2 месеца след обнародване на обявата в 
Държавен вестник. 

10. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, обявява вакантно място за 
заемане на академична длъжност „асистент” по научна област 4. „Природни науки, 
математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна 
специалност „Органична химия” – шифър 01.05.03, със срок на подаване на документите 2 
месеца след публикуване на обявата на интернет-страницата на Университета.  

11. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас обявява вакантно място за 
заемане на академична длъжност „асистент” по научна област 4. „Природни науки, 
математика и информатика”, професионално направление 4.6 „Информатика и 
компютърни науки”, научна специалност „Информатика” – шифър 01.01.12, със срок на 



подаване на документите 2 месеца след публикуване на обявата на интернет-страницата на 
Университета.  

12. Избира д-р Валентин Константинов Василев, д.м. на академичната длъжност 
„главен асистент”, професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност 
шифър 03.01.37 „Обща хирургия” в състава на катедра „Здравни и социални грижи” в 
Медицински колеж.  

13. Избира Варвара Андонова Панчева, на академичната длъжност „асистент”, 
професионално направление 3.7. „Администрация и управление” по научна специалност 
шифър 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Организация и управление на здравеопазването и здравните грижи)” в състава на катедра 
„Здравни и социални грижи” в Медицински колеж.  

14. Приема актуализирана редакционна комисия за издаване на Годишника на 
Университет „Проф.д-р Асен Златаров” в състав: главен редактор: проф. дпн Маргарита 
Терзиева, членове: проф. дхн Любомир Влаев, доц.д-р Пенка Пеева и гл.ас. Иван Соколов. 

15. Одобрява участието на Университет „проф.д-р Асен Златаров” с проекти по 
програма за развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 3 „Подобряване на 
качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на 
труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, основна област на интервенция 
3.1. „Подобряване качеството на услугите и образованието и обучението” посредством 
схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.07 «Актуализиране на учебните 
програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда», 
BG051PO001-3.1.08 «Усъвършенстване на системите за управление във висшите 
училища», BG051PO001-3.1.09 «Система за квалификация и кариерно израстване на 
преподавателите във висшите училища». 

16. Приема намаление с 50% на размера на таксите на обучение на студентите 
задочно обучение от трети до пети курс от утвърдените за Университет „Проф.д-р Асен 
Златаров” такси в ПМС 96/17.05.2012 г. 

17. Приема одитни пътеки № 1 и № 2 за научноизследователския сектор и 
съпътстващи приложения към „Правила за изграждане на системи за финансово 
управление и контрол” в Университет „Проф.д-р Асен Златаров”. 

18. Приема доклад от Контролния съвет относно законосъобразността на проведени 
избори на общото събрание на ФПН за избор на декан - доц.д-р Радостин Куцаров, 
председател на Общото събрание на ФПН-доц.д-р Нина Султанова, зам.председател на 
Общото събрание на ФПН – доц.д-р Донка Тодорова, и членове на факултетния съвет на 
ФПН. 

19. Приема доклад от Контролния съвет относно законосъобразността на проведени 
избори на Общото събрание на ФТН за избор на член на ФС на ФТН – доц.д-р Недялка 
Димова. 

20. Приема доклад от Контролния съвет относно законосъобразността на проведени 
избори в ТК за избор на зам. директор – гл.ас. д-р Румяна Матева. 

21. На основание на чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, & 11 от заключителните 
разпоредби на ЗВО се удължава трудовия договор на доц.д-р Емилия Събева с една 
година, считано от датата на раждане. 

При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в 
рамките на удължението на трудовия договор. 

 
 


