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РЕШЕНИЯ 

 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 16.04.2015 год. 

(Протокол № 49) 

 

 

1. Приема Отчет за  дейността  на  Ръководството на университет “Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр.  Бургас за периода м. май 2014 г.– м. май 2015 г., като дава висока оценка на 

получените резултати. 

2. Приема резултатите от конкурса за научно-изследователска и художествено-

творческа дейност за 2015 г.  Одобрените проекти са както следва: 

 към ФТН, ТК – 11 нови проекта на обща стойност 20 800 лв.; 

 към ФПН и ЦНИЛ – 3 нови проекта на обща стойност 7 500 лв.; 

 към ФОН, ДЕО, КТ – 6 нови проекта на обща стойност 17 200 лв.; 

 към ФОЗЗГ и МК – 4 нови проекта на обща стойност 7 700 лв. 

Отпада темата „Синтез и свойства на геополимери” на стойност 2000 лв.,  а средствата да се 

преразпределят на преходните проекти във ФТН. 

3. В  план – сметката на магистърските програми се прави редукция в заплащането, 

когато финансовия резултат за цялата магистърска програма е под 1000 (хиляда) лв. 

            4. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас преобявява конкурс за нуждите 

на ФОЗЗГ за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление  

7.1. „Медицина”, научна специалност „Обща хирургия”, шифър 03.01.37.,  със срок на 

подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на 

интернет – страницата   на  Университета. 

       5. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „гл. асистент” по  професионално направление 5.10. ”Химични 

технологии”, научна специалност 01.05.16. ”Химична кинетика и катализ”, със срок 2 месеца 

след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет – страницата   на  

Университета. 

 6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 

академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 4.2. ”Химически науки”, 

научна специалност 02.22.04. ”Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците”, 

със срок 1 месец след обявяването на конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 

 7. Утвърждава  план – сметка за обучение на чужденци през  втори семестър.  


