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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 21.09.2017 г. 

 

(Протокол № 37) 

 

           1. Приема нов  учебен план и квалификационна характеристика за нова магистърска 

програма „Чисто производство в туризма“ към специалност НХТ-Технология на водата, 

ПН 5.10. „Химични технологии“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение,  

срок на обучение - 4 семестъра. 

           2. Приема нов  учебен план и квалификационна характеристика за нова магистърска 

програма  „Анализ и контрол на водите“ към специалност НХТ-Технология на водата, ПН 

5.10. „Химични технологии“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение,   

срок на обучение - 4 семестъра. 

          3. Приема нов  учебен план и квалификационна характеристика за нова магистърска 

програма  „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес 

процеси“ към специалност „Компютърни системи и технологии“, ПН 5.3. Комуникационна 

и компютърна техника“, редовна и задочна форма на обучение,  срок на обучение - 4 

семестъра. 

          4. Приема актуализиран учебен план за магистърска програма „Химично 

инженерство” към специалност „Химично инженерство”,  ПН 5.10. „Химични 

технологии“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение - 4 

семестъра. 

          5. Приема актуализиран учебен план за магистърска програма „Химично 

инженерство” към специалност „Химично инженерство”,  ПН 5.10. „Химични 

технологии“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение - 3 

семестъра.  

          6. Преобявява незаетите 10 бройки за докторантски места. 

7. Избира  Румяна Георгиева Ташева на академичната длъжност „доцент“ на ½ 

щат за  научна специалност „Кинезитерапия“, в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и  спорт в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност 05.07.05. Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)   

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 доц. д-р Данка Иванова Иванова-Сулева с 
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една година, считано до 17.10.2018 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, 

същият трябва да се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

 9. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 

Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология),  със срок  на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

10. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска филология), научна 

специалност “Български език” със срок на подаване на документите 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на Университета. 

11. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „гл. асистент” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и  спорт, в професионално направление 7.3. Фармация,    научна 

специалност 03.02.03. Фармацевтична химия, със срок на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет-страницата на 

Университета. 

           12. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност "гл. асистент" в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна 

специалност  “Компютърни системи и технологии (Невронни мрежи)”, със срок на 

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

интернет-страницата на Университета. 

          13. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност "асистент" в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна 

специалност  “Компютърни системи и технологии (уеб програмиране)”, със срок на 

подаване на документите един месец от обявяването на конкурса на интернет-страницата 

на Университета. 

           14. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „асистент” в   област на висше образование: 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика (Висша 

математика), със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса 

на интернет-страницата на Университета. 
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          15. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и  

спорт, в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност  

03.01.53. “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, със срок 

на подаване на документите един  месец от обявяването на конкурса на интернет-

страницата на Университета. 

           16. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за двама 

 преподаватели по практика  в област на висше образование 7. Здравеопазване и  спорт, 

в професионално направление 7.3. Фармация, със срок на подаване на документите 2 

месеца след обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. 

           17. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за двама 

 преподаватели по практика – кинезитерапия и лечебен масаж  в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и  спорт в професионално направление 7.4. Обществено 

здраве, със срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса на 

интернет-страницата на Университета. 

18. Одобрява  безвъзмездно финансиране от Лабораторията по математична химия 

за подмяна на оптичната свързаност на Университета в размер на 10 000 лв., при спазване 

на националното законодателство. 

19. Одобрява  безвъзмездно финансиране от Лабораторията по математична химия 

за закупуване на компютър и телевизор в размер до 2 000 лв. 

   20. Утвърждава състава на научно жури за провеждане на конкурс за академичната 

длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.9. Туризъм, както следва: 

Външни членове 

1) проф. д-р Таня Дъбева – ИУ, Варна, катедра „Икономика и организация на 

туризма”. 

2) доц. д-р Венцислав Статев – ВТУ  Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Маркетинг 

и туризъм”. 

3) проф. д-р Марин Нешков  – ИУ, Варна, катедра „Икономика и организация на 

туризма”. 

4) доц. д-р Георгина Луканова   – ИУ, Варна, катедра „Икономика и организация на 

туризма”. 

5) доц. д-р Красимир Александров    – Аграрен университет, Пловдив 

Вътрешни членове 

6) проф. д-р Стоян Маринов - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, 

катедра „Маркетинг и туризъм” 
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7) проф. д-р Братой Копринаров - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас, катедра „Маркетинг и туризъм” 

Резервни членове 

1) проф. д-р Станислав Иванов – висше училище по мениджмънт, Добрич 

2) проф. д-р Светла Ракаджийска – ИУ, Варна 

21. Приема промяна в бюджета на университета за 2017 г., както следва: 

- да се увеличи бюджетът на университета за капиталови разходи с размера на 

получените средства от НДЕФ, в размер на 574 000 лв. 

22. Избира Минка Иванова Параскевова на академичната длъжност „асистент“ в  

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски 

езици (английски език), за нуждите на Департамента по езиково обучение. 

 

 

 

 

 


