
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 11.04.2013 г 

(Протокол № 24)  
 
 

      1. Приема Отчет за  дейността на  Ръководството за периода м. май 2012 г.– м. май 
2013 г., като дава висока оценка на получените  резултати. 
     2. Приема Доклад за  дейността на Контролния съвет за периода 2012 -2013 г. 
     3. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените 
избори на студентите за представители в Общото събрание  на Технически и Медицински  
колеж,  за членове на Колежен съвет при Медицински  колеж  и за членове на новия 
Студентски съвет.  
    4. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 7.1.  
„Медицина”, научна специалност „Физиотерапия, рехабилитация и курортология” – 
шифър 03.01.58, със срок 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник. 
   5. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас обявява конкурс за заемане на 
академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 7.1.  
„Медицина”, научна специалност „Психиатрия” – шифър 03.01.20, със срок 2 месеца след 
обнародване на обявата в Държавен вестник. 
   6. 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”- Бургас на доц. д-р Валентин Георгиев Стефанов с една 
година, считано до 31.03.2014 год. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият 
трябва да се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 
    7. Преобявява свободните  бройки за докторанти по утвърден план – прием за учебната 
2012/2013 год., като на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитието на академичния състав 
в Република България,   Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас обявява конкурси 
за прием на докторанти по държавна поръчка в следните акредитирани специалности: 

          1. Научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и 
труднотопимите неметални материали”, шифър 02.10.12, задочна форма на обучение   -   
2 бройки 

           2.  Научна специалност „Технология за пречистване на водите”, шифър 02.22.02, 
редовна форма на обучение  -  1 бройка и задочна форма на обучение  -  1 бройка 

           3. Научна специалност „Организация и управление на производството 
(индустрията)”, шифър 05.02.21, задочна форма на обучение -  1 бройка 

Всички конкурси са със срок 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен 
вестник. 
      8. Утвърждава План-сметка за обучението на чуждестранни студенти през втори 
семестър на  2012/2013 г. 
      9. Приема план – сметка за съвместно обучение със Санкт-Петербургския университет 
на Държавната противопожарна служба към Министерството на извънредните ситуации на 
Руската федерация за курса по “Психология”  през  втори семестър на  2012/2013 год. 
     10. Във връзка с официалния празник „Великден”, на основание чл.5 ал.3 от 
Правилника за определяне на работната заплата и чл.36 от Колективния трудов договор, и 
за сметка на приходите по бюджета на Университета, да се изплатят целеви награди на 



всяко лице от персонала в размер до  310,00 лв. (триста  и десет лв.)  при следните 
условия: 

1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов 
договор към 01.04.2013 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 първото тримесечие на 2013 г. 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 със заплатата за м. април и начислят във 
ведомостите за работна заплата за месец април 2013 г.; 

     6.         АС дава право на Ръководството да не изплати целеви награди на членове 
от колектива, при установени нарушения и които не са изпълнявали съвестно служебните 
си задължения към 01.04.2013 г.  
      11. Приема проекти, финансирани от държавния бюджет за научна и художествено-
творческа дейност за 2013 г. и одобрени от съответните комисии: 

 от комисията към ФТН и ТК – 12 нови проекта 
 от комисията към ФПН, МК и ЦНИЛ – 9 нови проекта 
 от комисията към ФОН, ДЕО и  КТ – 8 нови проекта 

. 
 
 


