
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 23.01.2014 г. 

(Протокол № 34)  
 
 

 
1.Утвърди Кандидатстудентски справочник и Правилник за прием на студенти за 

учебната 2014/2015 г.   
           2. Утвърди пакет от 32 план – сметки за ОКС “магистър” по приложен списък, с 
начало на обучение  - учебната 2013/2014 г.   

3. Приема Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 3.8. „Икономика”, научна специалност „Маркетинг” за ОКС „бакалавър”. 

4. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, 
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, 
шифър 05.02.07.,  със срок на подаване на документите 3  месеца след обявяването на 
конкурса в Държавен вестник.  

5. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност „асистент” по професионално направление 3.8. „Икономика”, 
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, 
шифър 05.02.07.,  със срок на подаване на документите 2 месеца след  обявяването на 
конкурса на интернет – страницата на Университета. 

6. 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 Донка Сашева Александрова на 
академичната длъжност „асистент” по професионално направление 2.1. „Филология”, 
научна специалност “Германски езици (английски език)”, шифър  05.04.20. 

7. Определя научно жури за провеждане на конкурс за академичната длъжност 
„доцент” по професионално направление 3.9. „Туризъм”, научна специалност „Икономика 
и управление /туризъм/”, шифър 05.02.18.  (ДВ бр.99/ 15.11.2013) в състав: 

1. проф. д-р  Таня Дъбева Филипова -  ИУ, гр. Варна 
2. проф. дин  Николинка Петрова Сълова -  ИУ, гр. Варна  
3. проф. дин  Пейо Иванов Пеев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
4. доц. д-р Стоян Петков Маринов - ИУ, гр. Варна 
5. доц. д-р Венцислав Статев Статев – Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий” 
6. доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова – Колеж по икономика  и 

администрация, Пловдив 
7. проф.  дин  Асен Иванов Конарев - пенсионер 
Резервни членове: 
1. проф. д-р Таня Петрова Парушева – УНСС , София 
2. проф. д-р Георги Тодоров Сомов – УХТ,  Пловдив 
3. доц. д-р Братой Копринаров  - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  Бургас 

 
 

 



8. Приема предложение съотношението на академичните длъжности професор: 
доцент: гл. асистент: асистент за 2014 г. да бъде съответно 1: 3,5: 4: 1,5 (едно :  три и 
половина : четири : едно и половина). 

9. Въвежда б. ж) (нова) към   „чл. 5. Брутната заплата на едно лице по основен 
трудов договор включва: 

ж) възнаграждения по допълнително споразумение за работа по проекти, 
финансирани по линия на Европейския съюз, за времетраенето на проекта от средствата, 
получени по проекта”. 

10. Определя продажна цена на Кандидатстудентски справочник за учебната 
2014/2015г. в размер на 10.00 (десет) лв., в т.ч  15% търговска отстъпка. 

    11. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на 
проведените избори за: 

-     членове на  Факултетния съвет при ФПН; 
-     за попълване на състава на Студентски съвет 

На проведеното заседание на Общото Събрание на ФПН, за членове на ФС 
законосъобразно са избрани:  
             oт квотата на хабилитираните преподаватели  

        1. доц. д-р Веляна Топалска 
        2. доц. д-р Гинка Димитрова 
        3. доц. д-р Мария Брощилова 
        4. доц. д-р Яна Колева 
        5. доц. д-р Марио Симеонов 

        от  квотата на докторанти и студенти 
1. Галина Георгиева – спец. ЕООС 
2. Радина Огнянова – спец. ЕООС 
3. Миглена Иванова – спец. ЕООС 
4. Кристина Атанасова – спец. ЕООС 
На проведените събрания на студентите за попълване на състава на Студентски 

съвет законосъобразно са избрани следните студенти: 
1. Тодор Топачаров - СТ 4305 
2. Шериф Сали -  СТ 4306 
3. Димитър Димитров -  Е 005 
4. Стефан Тасев - ОУХР 7955 
5. Петя Георгиева - СП 257 
6. Пламена Йовчева  - СП 4304 
7. Мустафа Муса Мустафа -ПНУП 997 

       12. Одобри предложение за участие на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 
Бургас в Асоциация за европейско развитие на Балканите. 

 
 


