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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 08.07.2015 год. 

 

(Протокол № 2) 

 

 

1. Приема актуализация на учебен план на спец. „Химично инженерство”, ОКС  

„магистър”, тесен профил, срок на обучение 3 семестъра, редовна и задочна форма на 

обучение,  състояща се в: 

       -  Дисциплината „Флуидизирани системи, техника и технология” с  хорариум 30 часа 

лекции и 30 часа упражнения,  да стане с хорариум 45 часа лекции и 30 часа упражнения.  

2. Приема актуализация на учебен план на специалност „Химично 

инженерство”,ОКС „магистър”, широк профил, срок на обучение 4 семестъра, редовна и 

задочна форма на обучение, състояща се в:   

         - Дисциплината „Флуидизирани системи, техника и технология”  с хорариум 30 часа 

      лекции и 30 часа упражнения,  да стане с хорариум 45 часа лекции и 30 часа упражнения. 

3. Приема актуализация на учебен план на специалност „Екология и опазване на  

околната среда”, ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, състояща се в: 

               -   Дисциплината „Опазване на природната среда”, включена като избираема в Списък 2  

     става „Защитени  територии”. Хорариумът и броят на кредитите се запазват.                                          

4. Приема График за провеждане на учебния процес за  учебната 2015 /2016 год. 

5. Приема Доклад за самооценка и документация за програмна акредитация за 

обучение по ОНС „доктор” в научна област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки,  професионално направление 3.7. „Администрация и управление”,  научна 

специалност  05.02.21. „Организация и управление на производството (индустрията). 

6. Приема Доклад и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК за 

изпълнение на препоръки при акредитация на професионално направление „Туризъм”, ОКС 

„професионален  бакалавър” в Колеж по туризъм. 

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

академичната длъжност „гл. асистент” в професионално направление  5.3.  

”Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност 02.21.04.  „Компютърни 

системи, комплекси и мрежи”  със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен 

вестник и на интернет – страницата   на  Университета. 

8. 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 проф. д-р Неделчо Неделчев с една година, 
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считано до 06.07.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 

изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

9. 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 Георги Димитров  с една година, 

считано до 19.01.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 

изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

10. 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 Симеон Пацов с една година, считано до 

13.10.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  

рамките на удължението на трудовия договор. 

11. 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 Денчо Станев  с една година, считано до 

01.07.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в  

рамките на удължението на трудовия договор. 

12. 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 Маруся Любчева   с една година, 

считано до 20.07.2016 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да се 

изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

 

 


