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Р Е Ш Е Н И Я 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 28.11.2019 г. 

(Протокол № 3) 

 

1. Приема график за кандидатстудентските конкурсни изпити за учебната 2020-

2021 г. 

2. Утвърждава на план-сметки на магистърски програми с начало месец октомври 

2019 г. по приложен списък. 

3. Обединява катедри „Неорганична и аналитична химия” и „Физикохимия и 

органична химия” в катедра „Химия”. 

 Катедра „Химия” включва академичния и техническия състав на досега 

съществуващите катедри „Неорганична и аналитична химия” и „Физикохимия и 

огранична химия”. 

 В срок до два месеца след заповедта на ректора за разкриване на новата катедра 

„Химия”, да се проведе избор за ръководител катедра. 

4. Обединява катедри “Органични химични технологии и Химично инженерство" 

и "Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите" в нова катедра с 

наименование "Химични технологии". 

 Катедра "Химични технологии" включва академичния и техническия състав на 

досега съществуващите катедри “Органични химични технологии и Химично 

инженерство" и "Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите". 

 В срок до два месеца след заповедта на ректора за разкриване на новата катедра 

"Химични технологии", да се проведе избор за ръководител катедра. 

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

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление, 4.4 

Науки за земята, по научна специалност 02.22.04. Технология за оползотворяване и 

третиране на отпадъците (Оползотворяване и третиране на отпадъци от 

производството на биодизел), със срок на подаване на документите 2 месеца след 

обявяването на конкурса в Държавен вестник и на интернет страницата на 

университета. 

6. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за висше образование удължава трудовия договор 

с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на проф. дпн Веска Иванова 

Шивачева за една година, считано до 14.02.2021 г. При наличие на неизползван 

годишен отпуск, същият следва да се използва в рамките на удължението на трудовия 

договор. 
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7. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за висше образование удължава трудовия договор 

с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас доц. д-р Людмила Кузманова 

Димитрова за една година, считано до 24.01.2021. При наличие на неизползван 

годишен отпуск, същият следва да се използва в рамките на удължението на трудовия 

договор. 

8. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда и § 11 от Преходните и 

Заключителни разпоредби на Закона за висше образование удължава трудовия договор 

с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас на доц. д-р Гинка Николова 

Байкушева-Димитрова за една година, считано до 07.01.2021 г. При наличие на 

неизползван годишен отпуск, същият следва да се използва в рамките на удължението 

на трудовия договор. 

9. Дава положителна комплексна оценка на гл. ас. д-р инж. Диана Инджелиева, 

преподавател в Колеж по Туризъм, за периода на атестиране 2016-2019 г. 

10. Утвърждава новия академичен състав на Общото събрание на Департамента 

за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти по 

приложен списък. 

 

     

 


