
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 26.09.2013 г 

(Протокол № 29)  
 
 

1. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност  
„Компютърни системи и технологии” – широк профил, задочна форма на обучение. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 
 „Компютърни системи и технологии” – тесен профил, редовна и задочна форма на 
обучение. 

3. Приема актуализация  на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 
 „Електроника” – тесен профил, редовна и задочна форма на обучение. 

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

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

6. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност  
„Стопанско управление”, магистърска програма „Управление на човешките ресурси и 
връзките с обществеността” –  тесен профил, редовна  форма на обучение. 

7. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност  
„Стопанско управление”, магистърска програма „Управление на човешките ресурси и 
връзките с обществеността” –  широк профил, редовна  форма на обучение. 

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

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

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

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

12. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за специалност  
„Компютърни системи и технологии”, магистърска програма „Софтуерни технологии” – 
тесен профил, редовна и задочна форма на обучение. 

13. Приема Доклад до Постоянната комисия по технически науки и военно дело, 
относно разширяване капацитета за професионално направление 5.3. ”Kомуникационна и 
компютърна техника”, от 150 студенти  за ОКС “бакалавър” и 50 студенти за ОКС 
“магистър” на 250 студенти за ОКС “бакалавър” и 90 студенти за ОКС “магистър”. 

 
 

 



14. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за две 
места за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално направление 
7.5. „Здравни грижи”, научна специалност „Физиотерапия, курортология и 
рехабилитация”, шифър 03.01.58., със срок на подаване на документите 1 месец след 
обявяването на конкурса на интернет – страницата на Университета. 

15. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за едно  
място за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално направление 
7.5. „Здравни грижи”, научна специалност „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията”, шифър 03.01.53.,  със срок на подаване на документите 1 
месец след обявяването на конкурса на интернет – страницата на Университета. 

16. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Богдан Стоянов  Бонев  с една година, 
считано до 04.11.2014 год.  При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 
се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

17. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Заключителните 
разпоредби на Закона за висше образование, удължава трудовия договор с Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Станислава Атанасова Павлова  с една 
година, считано до 18.12.2014 год. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 
трябва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 

18. Определя научна комисия  за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„асистент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност 
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, шифър 05.02.07.,  в 
състав: 
1. доц. д-р Братой Копринаров  - председател, Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 
2. проф. д-р Васил Янков  - Бургаски свободен  Университет  
3. доц. д-р Мария Павлова - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

19. Определя научна комисия  за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„асистент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност 
„Политическа икономика / макро, микроикономика”, шифър 05.02.01.,  в състав: 
1. доц. д-р Братой Копринаров  - председател, Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 
2. доц. д-р Стоянка Петкова-Георгиева - Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 
3. доц. д-р Николай Милев  - Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 

20. Определя научна комисия  за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„преподавател” по научна специалност „Теория и методика на спортната тренировка”, 
шифър 05.07.05.,  в състав: 
1. доц. д-р Георги Димитров  - председател, Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 
2. проф. дпн Малчо Малчев -  Варненски свободен  Университет  
3.проф. дпн Надежда Йорданова – Стоянова – Шуменски университет „Св. К. Преславски” 

     21. Утвърждава  учебно-практическите  бази за провеждане на практическото  
обучение на студентите от ОКС „професионален бакалавър”, специалности  „помощник - 
фармацевт” и „рехабилитатор”, обучаващи се в Медицински колеж и на студентите от 
ОКС „бакалавър”, специалност  „медицинска сестра”, обучаващи се във ФОН. 

   22. Приема решението на Съвета на Колежа по Туризъм  за атестиране на 
академичния състав на  КТ  и дава положителна комплексна оценка на гл. ас. Катя 
Георгиева 

 



23. Приема решението на Съвета на Колежа по Туризъм  за атестиране на академичния 
състав на  КТ  и дава положителна комплексна оценка  на гл. ас. Пролетина Чора 

24. Приема решението на Съвета на Колежа по Туризъм  за атестиране на академичния 
състав на  КТ  и дава положителна комплексна оценка  на гл. ас. Донка Калудова 

25. Приема решението на Съвета на Колежа по Туризъм  за атестиране на академичния 
състав на  КТ  и дава положителна комплексна оценка  на гл. ас. Тодора Минкова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


