
РЕШЕНИЯ 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 06.11.2014 г. 
(Протокол № 44)  

  
 

 
1. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 

„Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Управление на органичните 
индустриални производства”, тесен и широк профил,  редовна и задочна форма на обучение. 
Актуализацията се налага заради броя на кредитите през последния семестър. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС „магистър” за специалност 
„Индустриален мениджмънт”, магистърска програма „Управление на операциите, 
процедурите и митническото обслужване при търговията с акцизни стоки”,  широк профил,  
редовна и задочна форма на обучение. Актуализацията се налага заради броя на кредитите 
през последния семестър. 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „бакалавър”, 
специалност „Технологии в транспорта”, редовна и задочна форма на обучение. 

4. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС  „магистър”, 
специалност „Технологии в транспорта”, магистърска програма „Технологии в транспорта” 
тесен профил, редовна  и задочна форма  на обучение. 

5. Приема Oтчет за  кандидатстудентската кампания през 2014 год. за ОКС „магистър” 
и за образователна и научна степен  „доктор”.   

6. Приема актуализация на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  
Бургас. 

7. Приема предложение за включване на Университета в нова НПО - “Институт за 
регионални и социални изследвания”. 

8. Приема актуализация на Правилника за вътрешния трудов ред в Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 

9. Приема Вътрешни правила за придобиване и управление на имоти – държавна 
собственост и отдаване под наем на движими вещи – държавна собственост в Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 

        10. Приема  финансовия отчет на кандидатстудентската кампания за уч. 2014/2015 г.  
Академичният съвет възлага на Ректорския съвет да направи индивидуално разпределение на 
възнагражденията между участниците в кампанията, съобразно тяхното участие и принос.  
          11. Приема  актуализация на Правилника за настаняване, вътрешен ред и ползване на 
студентските общежития и столове в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас. 
          12. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по  професионално направление 5.2. ”Електротехника, 
електроника и автоматика”, научна специалност 02.21.01. ”Теория на автоматичното 
управление”, със срок на подаване на документите 3 месеца след обявяването на конкурса в 
Държавен вестник.  
          13. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по  професионално направление 5.3. ”Комуникационна и 
компютърна техника”, научна специалност 02.21.04. ”Компютърни системи, комплекси и 



мрежи”, със срок на подаване на документите 3 месеца след обявяването на конкурса в 
Държавен вестник 
          14. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „гл. асистент” по  професионално направление 3.8. ”Икономика”, 
научна специалност 05.02.01. ”Политическа икономия (микро и макроикономика)”, със срок 2 
месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник. 
           15. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 5.10. ”Химични 
технологии”, научна специалност 02.10.09. ”Процеси и апарати в химичната и биохимичната 
технология”, със срок 1 месец след обявяването на конкурса на интернет – страницата   на  
Университета. 
           16. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 3.9. ”Туризъм”, научна 
специалност 05.02.18. ”Икономика и управление”, със срок 2 месеца след обявяването на 
конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 
            17. Преобявява незаетите 4 докторантски бройки, по научни специалности, както 
следва: научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и 
труднотопимите неметални материали” – 2 бр. редовна форма на обучение; научна 
специалност 02.22.02 „Технология на пречистване на водите” - 2 бр. редовна форма на 
обучение. 
            18. Приема актуализация в  „Правилник за учебната дейност” в Университет „Проф. д-
р Асен Златаров”, състояща се в следното: Към т.15. Допълнителни облекчения за студенти 

 В чл.43.(2) Студентите, държавна поръчка, от втори семестър на обучението си, които са в 
неравностойно положение и намалена работоспособност под 70%, бременни, майки с деца до 
6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризирани, плащат семестриална такса в 
размер на 85% от определената за специалността, ако средно месечния доход на член от 
семейството им е до една минимална работна заплата за страната. 

  19. Приема доклад от Контролния съвет, относно законосъобразността на 
проведените от студентите  избори по факултети  за членове на Студентски съвет и за 
Общото събрание на ФОЗЗГ.  

  20. Приема доклад от Контролния съвет, относно законосъобразността на проведения 
избор  на  служителите Яна Голачева и Цецка  Иванова за  членове на Общото събрание на 
ФОЗЗГ. 

 
 
 

 


