
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 31. 01. 2013 г.  

(Протокол № 19) 
 

1. Утвърди Кандидатстудентски справочник и Правилник за прием на студенти за 
учебната 2013/2014 г.   

2. Одобри предложение за приема на студенти и докторанти за учебната 2013/2014 г  
           3. Приема еднократна промяна в учебен  план на специалност „Българска  
филология”,   ОКС „магистър”, за учебната 2012/2013 год., втори семестър, състояща се в 
замяна на  учебната дисциплина „Литературата на Западна Европа като образователен 
модел” с дисциплината „Българската литература на XX век и нейните балкански 
контексти”. 

4. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Анализ и контрол на храни” - 
широк профил, специалност „Биотехнологии”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 3 семестъра, семестриална такса 500 лв. 

5. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Финансов мениджмънт на 
предприятието” - широк профил, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

6. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Финансов мениджмънт на 
предприятието” – тесен  профил, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на 
обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса 450 лв. 

7. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Администрация и управление 
в публичния сектор” - тесен  профил, специалност „Стопанско управление”, задочна 
форма на обучение, срок на обучение 3 семестъра, семестриална такса  450 лв. 

8. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „УООКИ” - широк профил,  
специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 
семестъра, семестриална такса 550 лв. 

9. Утвърждава план-сметка по магистърска програма  за специалност „ПНУП” -  
широк профил,  задочна форма на обучение, срок на обучение 5 семестъра, семестриална 
такса 450 лв. 

10. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Управление на туризма”, 
специалност „Туризъм”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, 
семестриална такса 550 лв. 

 11. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Управление на туризма”, 
специалност „Туризъм” (за бакалаври от „Икономика” или „Администрация и 
управление”), задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, семестриална 
такса 550 лв. 

12. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Икономика и управление на 
туристическия бизнес”, специалност „Туризъм”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

13. Утвърждава  план-сметка по магистърска програма „Бизнес администрация” - 
широк профил, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 4 семестъра, семестриална такса 550 лв. 

14. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Бизнес администрация” – 
тесен  профил, специалност „Стопанско управление”, задочна форма на обучение, срок на 
обучение 3 семестъра, семестриална такса 450 лв. 

 



15. Приема предложение за размера на таксите за кандидатстване и обучение на студенти 
 и докторанти за уч. 2013/2014г.  в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

16. Приема актуализиран Правилник за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 

17. Предлага ʯлен на настоятелството на Университета от квотата на  МОМН.
18. Приема пакет документи, разработени в изпълнение на проект "Развитие на       

електронни форми на дистационно обучение в системата на Университет "Проф. д-р    
Асен Златаров" (проект № BG 051PO001-4.3.04 – 0015).  

19. Одобрява участието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с проект с 
работно заглавие „Изследователски център „Естествени  физикални фактори  за здраве” по 
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието 
и иновационните дейности“, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-
иновативната инфраструктура“, Операция 1.2.2: „Подкрепа за обновяване на оборудването 
за приложни цели“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ при максимален бюджет 1000000 лева, от които 15% собствен 
финансов принос или източници, които изключват всякаква публична подкрепа. 

20. На основание чл. 27 и 27а  от ЗРАСРБ и чл. 71 (2)  от  Правилник за условията и 
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, избира гл. ас. д-р Катя Янкова Илиева на 
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.9. „Туризъм”,  научна 
специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство” в Колеж по  туризъм.  

21. Избира Тома Александров Кудев на академичната длъжност „асистент” по 
професионално направление 5.2.  „Електротехника, електроника и автоматика”, научна 
специалност 02.04.00 „Електротехника”  в  Технически  колеж.  

22. Включва Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди 
горива  (КЛАППТГ) при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас в структурата на 
Университета на следното място:  НИС – Научни лаборатории – КЛАППТГ 

23. Приема актуализация на вътрешните правила за възлагане на обществени  
поръчки  в  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 

 
 

 


