
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Академичния съвет  

на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"  

от заседанието, проведено на 14.12.2009 година  

(Протокол  №  28) 

  

  

1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет дава много добра оценка за дейността на Филиала 

в град Смолян и неговото ръководството през отчитания период. 

  

2. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет приема като резултат на икономии от собствени 

средства и допълнителни постъпления от учебния процес през 2009 година да се 

изплати на служителите и академичния състав на Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски" допълнително възнаграждение в размер на основно месечно 

възнаграждение за съответната длъжност. 

  

3. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава предложените цени за настаняване в 

Университетската творческа база на ПУ "Паисий Хилендарски" в курорта Пампорово 

през зимния сезон 2009/2010 година и цялата 2010 година (приложени към протокола). 

  

4. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет приема във връзка с командировки в страната и 

чужбина на служители и преподаватели от ПУ, участници в проекти, финансирани от 

ЕС и други източници, да ползват утвърдените ставки по проекта. При липса на такива 

да се ползват ставки по Наредбата за командировки в страната и чужбина.  

  

5. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурси за: 

  

  



асистент по научна специалност 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство (История 

на театъра и западноевропейската литература) със срок 1 (един) месец от датата на 

обнародването му в Държавен вестник; 

асистент по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, 

Африка, Азия и Австралия (Славянски литератури и история на чешката литература) 

със срок 1 (един) месец от датата на обнародването му в Държавен вестник; 

асистент по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия  със срок 1 (един) месец 

от датата на обнародването му в Държавен вестник; 

асистент по научна специалност 01.01.04 Математически анализ със срок 1 (един) 

месец от датата на обнародването му в Държавен вестник; 

асистент по научна специалност 01.06.04 Молекулярна биология със срок 1 (един) 

месец от датата на обнародването му в Държавен вестник. 

  

6. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава въвеждането на нова изборна 

дисциплина Конституционно право на Европейския съюз в учебния план на 

специалност "Право" с хорариум 30 часа в редовно обучение и 18 часа в задочно 

обучение.  

  

7. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет приема да бъдат назначени на трудов договор към 

Юридическия факултет по чл. 111 от КТ, считано от 01.01.2010 година: 

 проф. д-р Емил Георгиев Константинов - в катедра "Международно и 

сравнително право" при 80% учебна натовареност; 

 доц. д-р Велина Станчева Тодорова - в катедра "Гражданскоправни науки" при 

100% учебна натовареност. 

  

8. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" утвърждава Доклад 

за изпълнение на препоръките, формулирани в Решението на Постоянната комисия по 

педагогически науки и музикално и танцово изкуство към НАОА от 26.10.2006 г. 

(Протокол № 23), за програмна акредитация на професионално направление 1.1. 

"Теория и управление на образованието" за образователно-квалификационна степен 

магистър по "Образователен мениджмънт" в Педагогическия факултет.  

  

9. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет удостоява проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова 

с почетния знак на ПУ "Паисий Хилендарски" по повод 70-годишнината й. 

  



10. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава учебния план за професионална 

квалификация "Учител по химия" (задочна форма на обучение) за завършили 

обучението си бакалаври или магистри в професионално направление, различно от 4.2. 

Химически науки. 

  

11. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет удължава трудовия договор на лектора по полски 

език магистър Лилиана Яворска за академичната 2010/2011 година. 

  

12. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава промяна на таксата за полагане на 

изпит TestDaF за 2010 година на 130 евро, респ. 260.00 лв., към Филологическия 

факултет. 

13. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава промяна на името на катедра 

"Аналитична химия" в "Аналитична химия и компютърна химия" към Химическия 

факултет. 

             

14. РЕШЕНИЕ: АС удължава трудовия договор на доц. дпн Васил Борисов Милушев с 

три години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст 14.01.2010 година. 

  

15. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет приема ПУ "Паисий Хилендарски" да 

кандидатства с проектно предложение "Подобряване качеството на учебния процес в 

ПУ" чрез: 

 въвеждане на мерки за  енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура на висшето образование; 

 осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до 

образователната услуга, предлагана в държавните висши училища. 

  

 АС дава съгласие за стартиране на проектното предложение и на проектната 

документация в пълен обем. 

  

 С оглед изискванията на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ та 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 година на образователната 

инфраструктура на ПУ "Паисий Хилендарски" АС декларира, че ако проектът бъде 

одобрен за финансиране, предназначението на сградите и помещенията, обект на 

интервенция по проекта, няма да бъде променяно най-малко за период от 5 години след 

приключване на дейностите по проекта и неговото отчитане, няма да бъде прехвърляна 

собствеността върху него под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато 



това се изисква по закон, няма да се преотстъпва ползването на сградите и 

помещенията, няма да се променя местоположението им и няма да се преустановява 

дейността, която се извършва в тях. 

  

16. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет подкрепя направеното от Философско-

историческия факултет (и прието от ФС на ФИФ с Протокол № 43/14.12.2009 г.) 

предложение до НАОА за увеличаване на образователния капацитет в направление 2.2 

История и археология. 

  

17. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет изгражда комисия за подготовка на Правилник за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав с председател проф. дхн 

Георги Андреев. 

  

18. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет подкрепя предложението на Техническия колеж в 

град Смолян относно продължаване на обучението по: 

 професионално направление 5.4 Енергетика, специалност "Електроенергетика и 

електрообзавеждане" в ТК - Смолян; 

 професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, 

специалност "Транспортна техника и технологии"; 

 професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност 

"Машиностроителна техника и технологии" в ТК - Смолян. 

  

  

  

  

  

                                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

Вярно с оригинала:                                                                                                   /Мария 

Зайкова/ 

                                  /Р. Гайдажиева/ 

 


