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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 25.03.2021 г. 

(Протокол № 24) 

 

1. Приема решение за повторно обявяване на конкурси за прием на докторанти 

за незаетите бройки по плана за учебната 2020/2021 г.  

2. Приема Доклад-самооценка с приложения за изпълнение на препоръките, 

формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление 

от 05.10.2016 г. при програмната акредитация на докторска програма „Организация и 

управление на производството (индустрията)“ от професионално направление 3.7 

„Администрация и управление“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.  

3. Приема Доклад-самооценка и съпътстващата документация за програмна 

акредитация на докторска програма „Организация и управление на производството 

(индустрията)“ от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.  

4. Приема актуализиран Правилник за организиране, провеждане и управление 

на научноизследователска и производствена дейност в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас.  

5. Приема Програма за постигане на финансова устойчивост и повишаване на 

оценката на предлаганото от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ висше 

образование.  

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

заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на висше образование 

5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна 

специалност 02.10.23 ,,Технология на природните и синтетични горива", със срок два 

месеца след обнародването му в Държавен вестник.  

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

заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на висше образование 

5. Технически науки, ПН 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 

„Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални 

материали”, със срок два месеца след обнародването му в Държавен вестник.  

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява 2 бр. конкурси за 

заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 

05.04.20. Германски езици (Английски език), със срок един месец след публикуването 

им на сайта на университета.  

9. Утвърждава научно жури за провеждане на конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. 

Германски езици (Английски език), (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) в състав:  

Вътрешни членове:  

1) Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ - Бургас, ръководител на катедра „Чуждоезиково обучение“.  

Външни членове:  
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1) Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – Нов български университет, София; 

2) Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски“;  

3) Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски“;  

4) Доц. д- р Цветелина Кирилова Харакчийска – Русенски университет „Ангел 

Кънчев“.  

Резервни членове:  

1) Доц. д-р Катажина Бронислав Попова –Университет „Проф. д-р А. Златаров“ 

– Бургас – вътрешен член;  

2) Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ - Благоевград – външен член.  

10. Приема съотношението „професор” : „доцент” : „гл. асистент” : „асистент” в 

щатното разрисание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас за 2021 година 

да бъде 1 : 3 : 2 : 2.  

11. Одобрява поемането на финансовия разход по защитата на дисертационен 

труд за придобиване на ОНС „доктор“ на Мария Николова Бурева от катедра 

„Физическо възпитание и спорт“ към ФОЗЗГ, в размер на 2 100 лв. за сметка на 

университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 


