
РЕШЕНИЯ 
на Академичния съвет от проведеното заседание на 24. 11. 2011 г.  

(Протокол № 3) 
 

1. Приема актуализация на учебен план за ОКС “магистър”, спец. “Предучилищна и 
начална училищна педагогика”, след ОКС “професионален бакалавър, 5 семестъра, 
задочна форма на обучение. 

2. Приема актуализация на учебен план за ОКС “магистър”, спец. “Предучилищна и 
начална училищна педагогика” след ОКС “бакалавър”, широк профил, 5 семестъра, 
задочна форма на обучение. 

3. Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за магистърска 
програма “Маркетинг Мениджмънт”, широк профил, 4 семестъра за завършилите спец. 
“Маркетинг” ОКС “професионален бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение. 

4. Утвърждава план-сметка по магистърска програма „Анализ и контрол на храни”, 
специалност „Биотехнологии”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, 
семестриална такса 500 лв. 

5. Избира доц. д-р Мими Стойчева, за редовен доцент  в Медицински колеж по 
научен шифър 03.01.53 “Социална медицина и организация на здравеопозването и 
фармацията”, след пенсиониране при условията на чл.68 от Кодекса на за социално 
осигуряване, чл.67, ал 1, т.1. от Кодекса на труда и §8, ал.2 и ал.3 т.2 от Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на длъжности в 
Университет “Проф.д-р Асен Златаров” и §8, ал.1, т.2 и ал.2 от Допълните разпоредби на 
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на длъжности 
в Университет “Проф.д-р Асен Златаров”. 

6. Приема актуализация на Указанията за изготвяне на план-сметка и отчет на 
средствата по магистърски програми.  

7. Приема актуализация на Наредбата за определяне на учебната заетост на 
академичния състав в Университета за уч.2011/2012 год. 

8. Приема допълнение към Правилника за учебната работа. 
9. Утвърждава план-сметка за провеждане на езикова и специализирана подготовка 

на чужденци през уч.2011/2011 г. 
10. Одобрява участието на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” като 

бенефициент с партньор Тракийския университет, гр.Одрин в подготовката и 
изпълнението на проект с работно заглавие “Подобряване на връзките в социалното 
сближаване между Университет „Проф.д-р Асен Златаров, гр. Бургас и Тракийския 
университет, гр. Одрин” по Покана за подаване на предложения 2007CB16IPO008-2011-2 
по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция, Приоритетна ос 1: 
Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.1:Подобряване на връзките в 
социалното развитие и социалното сближаване. 

11. Във връзка с Коледните и Новогодишни празници, на основание чл.5, ал.3 от 
Правилника за определяне на работната заплата, и чл.36 от Колективен трудов договор, за 
цялостен принос в дейността на висшето училище през 2011 г.и за сметка на приходите по 
бюджета на университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от персонала в 
размер 180 лв. (сто и осемдесет лева) диференцирано при спазване на следните условия: 
1. Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор към 
01.12.2011 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 и 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 ваучера 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 2011 г. 

12. На основание чл. 32 от ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на Държавния 
бюджет на Република България за 2011 г., протокол №2/07.03.2011 г. от събранието на 
пълномощниците, относно разпределение на фонд СБКО за 2011 г., средствата за 
поевтиняване на храната от фонд СБКО за 2011 г. да се предоставят под формата на 
ваучери за храна на всяко лице от персонала в размер на 60.00 (шестдесет) лв. 
диференцирано при спазване на следните условия: 
1. Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов договор към 
01.12.2011 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 и 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, 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. Получените ваучери за храна да се начислят за месец декември 2011 г. 
 


