
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 12.09.2013 г 

(Протокол № 28)  
 

 
 

1. Прие информация за  резултатите от Кандидатстудентска кампания 2013 
2. На основание чл. 65 ал. 1 и ал. 2  от Правилник за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас,  избира д-р Чавдар Христов Карабаджаков д. м. 
на академичната длъжност редовен „главен асистент”  по професионално направление 
7.1. „Медицина”, научна специалност 03.01.20  ”Психиатрия ”. 

3. На основание чл. 65 ал. 1 и ал. 2  от Правилник за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, избира д-р Антоанета Стефанова Гродева д. м. на 
академичната длъжност редовен „главен асистент”  по професионално направление 7.1. 
„Медицина”, научна специалност 03.01.58 ”Физиотерапия, рехабилитация и 
курортология”. 

4. Одобри предложение от  Община Бургас, относно „Реконструкция на Парк 
Езеро” 

5. Одобри  стартирането  на процедура  за прием на докторанти - държавна поръчка 
за учебната 2013 / 2014 год. 

6. Увеличава основните работни заплати на работещите по трудов договор лица в 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас с пет процента, считано от 01.11. 
2013 год. 

7. Увеличава § 88-02  „Средства за разпореждане предоставени/събрани  от/за  
бюджетни сметки (+/ -)”  с 200 000 лв. 

8. Увеличава § 51 -00 „Основен ремонт на Дълготрайни материални активи”  с 
200 000 лв. 

9. Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„главен асистент” по научно направление 5.1. „Машинно инженерство”, научна 
специалност „Машиностроене и машинознание”, шифър 02.01.00.  (ДВ бр.69/ 06.08.2013) в 
състав: 
Председател: доц. д-р Магдалена Дюлгерова - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
Членове: 

1. доц. д-р Атанас Атанасов - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
2. доц. д-р Божидар Лалев – ТУ,  гр. Варна 
3. доц. д-р Сергей Киров - ТУ,  гр. Варна 
4. доц. д-р Николай Атанасов - ТУ,  гр. Варна 

резервен член: доц. д-р Евгени Димитров -  ТУ, гр. София 
10. Да се трансформира едната от двете неусвоени бройки за докторанти по шифър 

02.22.02. „Технология на водата”  в бройка за  задочна доктурантура  по шифър 02.10.12. 
„Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални 
съединения” 

 
 
 


