
РЕШЕНИЯ 
 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 04.12.2014 г. 
(Протокол № 45)  

  
 

1.  Приема нов учебен план и квалификационна характеристика за ОКС „бакалавър”, 
специалност „История”, редовна форма на обучение. 

2.   Приема актуализация на Издателския план за 2015 г. 
3. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация  на професионално 

направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, специалност „Технология в 
транспорта”, ОКС „бакалавър”, редовно обучение. 

4. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация  на професионално 
направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, специалност „Технология в 
транспорта”, ОКС „магистър”, редовно обучение. 

5. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на  професионално 
направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, специалност „Компютърни 
системи и технологии”, ОКС „професионален бакалавър”, редовно и задочно обучение към 
Технически колеж на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.  Бургас 

6. Приема за сведение проект за Правилник за диференцирана оценка и  заплащане на 
преподавателския  труд, изготвен при изпълнение на  Проект BG051PO001-3.1.09-0011 
„Академичното кариерно развитие – ключ към утвърждаването на университет от нов тип”. 

7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „гл. асистент” по професионално направление 5.3. 
„Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност 02.21.04. „Компютърни 
системи, комплекси и мрежи”, със срок 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен 
вестник. 

8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност „асистент” по  професионално направление 7.5. ”Здравни грижи”, 
научна специалност 05.07.05. „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”, със срок 1 месец след обявяването на 
конкурса на интернет – страницата   на  Университета. 

9. На основание чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, § 11 от Заключителните 
разпоредби  на Закона за висше образование и доклад от ръководител катедра ОХТ,  
удължава трудовия договор с Университет „Проф. д-р Асен  Златаров”, гр. Бургас на   проф. 
д-р Стойко Петров  с една година, считано до 19.01. 2016 г.     При наличие на неизползван 
годишен отпуск, същият трябва да се изчисти в рамките  на  удължението на трудовия 
договор. 

      10. Приема актуализация на Наредбата за определяне на учебната заетост на 
академичния състав в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас за учебната 
2014/2015 г.  

      11. Утвърждава план – сметка за трети и четвърти семестър на курса по   
„Психология”. 

      12. Приема актуализация на бюджета на Университета за 2014 г., както следва: 
1. Намалява §§ 51-00 - „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с 5550 лв. 
2. Увеличава  §§ 52-00 - „Придобиване на дълготрайни материални активи” с  5210 лв. 
3. Увеличава  §§ 53-00- „Придобиване на нематериални дълготрайни  активи” с 340 лв. 
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13. Приема Доклад на Контролния съвет относно законосъобразността на проведените 
избори  във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” (ФОЗЗГ) и на студентите в 
Университета. Законосъобразно са избрани:   

 -  декан на ФОЗЗГ, председател на ОС на ФОЗЗГ, зам.-председател на ОС на ФОЗЗГ и 
членове на ФС на ФОЗЗГ (19 хабилитирани преподаватели, 3 нехабилитирани  и 3 студенти). 

- председател на Студентски съвет, зам.-председатели на Студентски съвет и  
председател на Контролния съвет при Студентски съвет.  

-  един член на ОС на ФОН, избран от общото събрание на студентите от специалностите  
към ФОН. 

14. Във връзка с Коледните и Новогодишни празници,  на основание чл. 5 от 
Правилника за определяне на работната заплата и чл.36 от Колективен трудов договор, АС 
взе  следното решение:  
           ,,За цялостен принос в дейността на висшето училище през 2014 г. и за сметка на 
приходите по бюджета на Университета, да се изплатят целеви награди на всяко лице от 
персонала в размер до 340 лв.,  диференцирано при спазване на следните условия: 
-  Награди да се изплатят само на лицата, които са назначени на трудов договор, към  
    01.12.2014 г. и не са в неплатен отпуск. 
- Лицата, които са назначени на непълен щат, не се ползват с правата по т.1. 
- 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. 
- 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. 
 - Изплатените средства за награди да се начислят във ведомостите и да се отчетат чрез  
   средствата за работна заплата за месец декември 2014 г.” 
 

 
 
 
 


