
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 01. 04. 2011 г.  

(Протокол № 47) 
 

1. Приема Годишен отчет на Ръководството за периода май 2010-април 2011 г. 
2.Приема Правилник за дейността на Центъра за кариерно развитие в Университет 

„Проф.д-р Асен Златаров” с направените корекции и предложения. 
3. Приема Доклада за изпълнение на препоръките, формулирани в Решението на 

Постоянната комисия по Технически науки и военно дело от 13.07.2007 г. на 
професионално направление 5.6 «Материали и материалознание»- за ОКС «Бакалавър» и 
ОКС «Магистър», във Факултета по технически науки към Университет «Проф. д-р Асен 
Златаров»-Бургас. 

4. Обявява се конкурс за редовен професор по шифър 05.03.14 „Етнография” със 
срок два месеца от обнародването в Държавен вестник. 

5. Обявява се конкурс за главен асистент по шифър 05.07.01 „Теория на 
възпитанието и Дидактика”, за обезпечаване на учебния процес в съответствие с 
Постановление на МС № 257 от 01.11.2010 г, §4, чл.7 „а”, т.3 (ДВ, бр.88/2010). 

6. В изпълнение на параграф 11 от ПЗР на Закона за висше образование, удължава 
трудовият договор с Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас на проф. д.ик.н. 
Ангел Мирчев с една година, считано от 09.04.2011. 

7.Избира Георги Иванов Гешев за асистент  по английски език на основание 
чл.15., ал.3 от ЗРАСРБ и §8 от от Допълнителните разпоредби на Правилника за условията 
и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 
Университета, считано от 01.09.2011 г. 

8. Определя научно жури за провеждане на конкурс за доцент по 05.04.18 
„Славянски езици (полски език)” (ДВ, бр.19/2010 г.) в състав: 
1. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева-Университет „Проф.д-р Асен Златаров”- 
Бургас, шифър 05.04.11, 05.04.17. 
2. Проф. дфн Иван Костадинов Куцаров-Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас, 
шифър 05.04.17, 05.04.18. 
3. Доц.д-р Галина Михайлова Петрова-Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-Бургас, 
шифър 05.04.17. 
4. Проф. дфн Иванка Тодорова Гугуланова-СУ „Климент Охридски”, шифър 05.04.17, 
05.04.18. 
5. Проф.дфн Искра Ангелова Ликоманова-СУ „Климент Охридски”, шифър 05.04.16, 
05.04.17, 05.04.18. 
6. Ст.н. с. I ст. дфн Стефана Калдиева-Захариева-БАН, Институт по български език, шифър 
05.04.11, 05.04.17. 
7. Доц. дфн Живка Колева-Златева-Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и 
Методий”, шифър 05.04.11. 
Резервен член: 
1. Проф. дфн Петя Асенова Петрова-СУ „Климент Охридски”, шифър 05.04.11, 05.04.17. 

9. Във връзка с чл.5., ал.2. от правилата за подготовка на ръкописите и издаването 
на записки от лекции и учебни помагала АС приема следните нормативи за хонорари на 
авторски колектив и рецензенти:  



*Възнаграждението на авторския колектив да се изплаща от възложителя, както 
следва: 50% след предаване на рецензията, а останалите 50% след продажбата на 
половината от тиража на изданието. 

*хонорар на рецензента 10% от МРЗ за една кола. 
*хонорар на авторския колектив 50% от МРЗ за една печатна кола записки и 40% от 

МРЗ(за кола) за учебни помагала. 
10. Във връзка с преустановяване на дейността на печатната база при Университета, 

отпечатването на учебници, помагала и др. печатни материали да се извършва от 
печатница „Рота” с управител Иван Ножков, адрес: ул. Янко Комитов, №5. 

11. Приема на резултатите от конкурса за финансиране на научната и 
художествено-творческа дейност в Университета. 

12. Утвърждава план-сметка за обучение на чужденци. 
 13.Приема актуализация на Правилника за устройството и дейността на 
Студентския съвет с направените корекции и допълнения. 

14. Намалява § 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 
правоотношения” с 76 000 лв. Увеличава § 10-00 „Издръжка” с 76000 лв. 
15. Увеличава лимита на Студентски съвет за 2011 г. с 1000 лв. 
16. Във връзка с официалния празник «Великден», на основание чл.5, ал.3 от 

Правилника за определяне на работната заплата и чл.36 от Колективен трудов договор, и 
за сметка на приходите по бюджета на университета, да се изплатят целеви награди на 
всяко лице от персонала в размер до 70.00 лв. (седемдесет лева) при спазване на следните 
условия: 
1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор към 
31.03.2011 г. и не са в неплатен отпуск. 
2. Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1. 
3. Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и 
осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 год. възраст (чл.162, 163 и 164 от КТ) не се 
ползват с правата по т.1. 
4. Размерът на наградата да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от 
годината има „отработени” по-малко от половината работни дни за месеца. За 
„отработено” време да се зачита и времето, през което лицето е било в платен годишен 
отпуск. 
5. Наградите да се изплатят с аванса за м. април и да се начислят във ведомостите за 
работна заплата за месец април 2011 г. 

17. На основание чл. 32 от ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнението на Държавния 
бюджет на Република България за 2011 г., и доклад вх. № 854/30.03.2011 г. на 
председателя на Синдикалния съвет, допълнително прехвърлените средства към фонд 
СБКО в размер на 76000 лв. и 15000 лв. (за ремонт на почивната база в гр.Котел) или общо 
91000 лв. да се предоставят под формата на ваучери за храна на всяко лице от персонала в 
размер до 60.00 (шестдесет) лв. за месеците март и април 2011 г. и до 50.00 (петдесет) лв. 
за май 2011 г. диференцирано при спазване на следните условия: 
1. Ваучерите да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов договор към 
31.03.2011 г. и не са в неплатен отпуск. 
2. Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1. 
3. Лицата в отпуск при временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и 
осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 год. възраст (чл.162, 163 и 164 от КТ) се 
ползват с правата по т.1. 



4. Размерът на ваучера да се редуцира, когато лицето в рамките на всеки месец от годината 
има „отработени” по-малко от половината работни дни за месеца. За „отработено” време 
да се зачита и времето, през което лицето е било в платен годишен отпуск и отпуск за 
временна нетрудоспособност. 
5. Получените ваучери за храна да се начислят за месеците март, април и май 2011 г. 

18. Определя годишна печалба от експлоатацията на обект ресторант «Парк» 
дружество по ЗЗД за 2011 г. в размер на 30000 лв (15000 лв. за Университета). 
 19. Приема отчет на Контролния съвет за цялостната дейност през отчетния период, 
като дава висока положителна оценка. 

20. Приема Доклад на Контролния съвет, относно законосъобразността на 
проведени избори за членове на новото Общо събрание на Университета, с направените 
допълнения: Към материалите за провеждане на избори в звената Колеж по туризъм, УП 
„Парк” и звено „Служители на Университета” да се прибавят списъците на гласувалите. 

 
 


