
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 22.11.2013 г 

(Протокол № 31)  
 

 
        1. Приема актуализация на учебен план за магистърска програма  „Управление на 
организациите в образованието, културата и изкуството”, специалност „Стопанско 
управление”,   ОКС  ”Магистър”,  четири семестъра, редовна и задочна форма на  обучение 
        2. Приема нов учебен план за специалност „Електротехника” – широк профил, ОКС  
”Магистър”,  четири семестъра, редовна и задочна форма на  обучение. 
        3. Приема тригодишен издателски план за периода 2014 – 2016 год. 
        4. 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. Иван Господинов Чомаков с една година, 
считано до 28.01.2015 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 
се изчисти в рамките на удължението на трудовия договор. 
        5. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 5.10. „Химични 
технологии”, научна специалност 02.10.25 „Технология на композитните материали”  със 
срок на подаване на документите 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен 
вестник. 
        6. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 5.10. „Химични 
технологии”, научна специалност 02.22.02. „Технология за пречистване на водите”  със 
срок на подаване на документите 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен 
вестник. 
        7. Приема актуализация на бюджета на Университета за 2013 год., както следва: 
             1. Увеличава  §§02-05- „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, 
с характер на възнаграждение” с 80 000 лв. 
             2. Увеличава §§51-00 – „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с 295 
600 лв. 
             3. Увеличава  §§ 52-01 – „Придобиване на дълготрайни материални активи” с 60 
000 лв. 
             4. Увеличава  §§ 95-07 – „Наличности в края на периода”(-) с 435 600 лв. 
      8. Одобрява създаване на лаборатория  „Интелигентни системи” към катедра КСТ  при 
ФТН, с ръководител доц. д-р Сотир Сотиров. 
     9. Одобрява предложение за награди по случай 50-годишнината от създаването на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както следва: 
           1. Бившите ректори с почетен плакет и Юбилейна книга за историята на 
Университета. 
           2. Пенсионирани преподаватели и служители с юбилейна значка и  Юбилейна книга 
за историята на Университета, по приложен списък. 
           3. Абсолвенти – отличници с юбилейна значка и  Юбилейна книга за историята на 
Университета, по приложен списък. 
           4. Всички настоящи преподаватели и служители с юбилейна значка и  Юбилейна 
книга за историята на Университета. 
    10.   Приема  план-сметка  на специализант  в Университета. 



    11. По случай 50-годишнината от създаването на Университета, Коледните и 
Новогодишни празници, както и за цялостен принос в дейността на висшето училище през 
2013 г. и за сметка на приходите по бюджета на университета, да се изплатят целеви 
награди на всяко лице от персонала в размер до 310 лв.  диференцирано при спазване на 
следните условия: 

                  1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор,     
       към 01.12.2013г. 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 продължително   
       заболяване, бременност, раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна  
       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, считано от м. април (включително), 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. Изплатените средства за награди да се начислят във ведомостите и да се отчетат  
      чрез средствата за работна заплата за месец декември 2013 г. 

 
 
 
 

 


