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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 24.03.2016 г. 

(Протокол № 12) 

 

1. Приема корекции в Правилник за приемане на студенти в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“.  

2. Приема допълнение в Правилник за учебната дейност  в Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“, гр.Бургас, както следва: 

          Към т.15. Допълнителни облекчения за студенти 

         Чл.43. (1)  Студентите, държавна поръчка, които са кръгли сираци, в неравностойно 

положение и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди или са били 

отгледани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска 

грижа, не заплащат семестриална такса. 

          3. Определя годишен размер на таксите за обучение на студенти за придобиване на 

второ висше образование за същата или по-ниска ОКС срещу заплащане за учебната 

2016/17г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

 4. Утвърждава Доклад-самооценка и документацията към него за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „медицинска сестра" в 

професионално направление 7.5. „Здравни грижи" за ОКС „бакалавър" в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас. 

 5. Утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА по 

предходна процедура на програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии „медицинска сестра"  в професионално направление 7.5. „Здравни грижи" и от 

процедура на САНК за ОКС „бакалавър" Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. 

Бургас. 

 6. Утвърждава Мотивирано предложение за капацитет на специалност от 

регулираните професии „медицинска сестра" в професионално направление 7.5. „Здравни 

грижи" за ОКС „бакалавър" Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас и справка 

за финасовата осигуреност на обучението на специалността „медицинска сестра" по 

заявения капацитет. 

 7. Утвърждава Доклад-самооценка и документацията към него за програмна 

акредитация на специалност от регулираните професии „помощник фармацевт" в 

професионално направление 7.5. „Здравни грижи" за ОКС „професионален бакалавър" в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас. 
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 8. Утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА по 

предходна процедура на програмна акредитация на специалност от регулираните 

професии „помощник фармацевт" в професионално направление 7.5. „Здравни грижи" и от 

процедура на САНК за ОКС „професионален бакалавър" в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров", гр. Бургас. 

    9. Утвърждава Мотивирано предложение за капацитет на специалност от 

регулираните професии „помощник фармацевт" в професионално направление 7.5. 

„Здравни грижи" за ОКС „професионален бакалавър" в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров", гр. Бургас и справка за финасовата осигуреност на обучението на 

специалността „помощник фармацевт" по заявения капацитет. 

       10. Приема промени в Счетоводната политика на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ за 2016г., както следва: 

1. В т.2.2. Приходи от ІІІ. Приходи и разходи 

„.............от други приходи, облагаеми по реда на ЗКПО: 

 С 1,5% данък върху приходите от стопанска дейност: 

              3.Приходи от продажби в кафенета, стопанисвани от университета. 

              4. Приходи от нощувки в хотел ПАРК.“ 

се преномерират в т.15 и т.16 от: 

„…………………. 

 С 3% данък върху приходите от стопанска дейност:“ 

2. Индивидуален сметкоплан за 2016 г.  (Приложение 1) 

11. Приема Правилник за закрила и използване на интелектуалната собственост в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. 

12. Приема решение за разпределение на субсидията за НИХТД за 2016 г., както 

следва: 

     1). За проекти, свързани с научната и художествено-творческа дейност на 

Университета – 80000 лв. (2015 г. – 99000 лв.). 

     2). За общоуниверситетския фонд за научната дейност, т.е. за проекти за 

подготовка за участие в международни научни програми (грантове) – 22512 лв. (2015 г. – 

22000 лв.). 

    3). Към фонд „Текущо финансиране и подпомагане” – 10000 лв. (2015 г. –

11158 лв.) – поддръжка на патенти и други права на интелектуалната собственост по 

текущи или успешно завършили проекти. 

    4). За издаване на учебници и научни трудове – 11000 лв. (2015 г. – 13000 лв.).  

      5). Средства за заплащане на рецензентите на новопостъпили проекти – 3000 лв. 
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Сумите по т.1 и т.5 да се разпределят за факултетите и включените към тях звена, 

както следва: 

- ФТН и Технически колеж  - 25000лв. за научна дейност и 3300 лв. за издаване 

на учебници и научни трудове. 

- ФПН и ЦНИЛ – 20000 лв. за научна дейност и 3000 лв. за издаване на 

учебници и научни трудове. 

- ФОН, Колеж по туризъм, Департамент по езиково обучение - 25000 лв. за 

научна дейност и 3300 лв. за издаване на учебници и научни трудове. 

- ФОЗЗГ и Медицински колеж - 10000 лв. за научна дейност и 1400 лв. за 

издаване на учебници и научни трудове. 

13. Приема актуализиране на критериите в част II на Система за конкурсно-

проектно финансиране на научна и художествено-творческа дейност. 

14. Приема размера на отчисленията за режийните разходи за научноизследователс-

ката дейност за 2016г. 

15. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „главен асистент” в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, със 

срок на подаване на документите 2 месеца след обявяването на конкурса в Държавен 

вестник и на интернет-страницата на Университета. 

16. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява два конкурса за 

заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, със срок 

на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на интернет-страницата 

на Университета. 

17. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 

“Кинезитерапия”, със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на 

конкурса на интернет-страницата на Университета. Кандидатите трябва да имат придобита 

ОКС „магистър” по специалностите “Кинезитерапия” и „Управление на здравните грижи”.  

18. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност  “Здравни 

грижи и долекарска помощ”, със срок на подаване на документите 1 месец след 

обявяването на конкурса на интернет-страницата на Университета. Кандидатите трябва да 

имат базисно медицинско образование по специалността „Медицинска сестра“ и 
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придобита ОКС „магистър” по специалностите „Управление на здравните грижи” и 

„Здравен мениджмънт”.  

19. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „асистент” по професионално направление 7.4. Обществено 

здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването“, със 

срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на интернет-

страницата на Университета. Кандидатите трябва да имат имат базисно медицинско 

образование и придобита ОКС „бакалавър“ и „магистър” по специалностите „Управление 

на здравните грижи” и „Здравен мениджмънт”.  

20. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява конкурс за заемане 

на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност “Фармацевтична 

химия”, със срок на подаване на документите 1 месец след обявяването на конкурса на 

интернет-страницата на Университета. Кандидатите трябва да имат придобита ОКС 

„магистър” по специалност „Фармация”.   

21. 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”, гр. Бургас на доц. д-р Мария Брощилова с една година, 

считано до 03.04.2017 г. При наличие на неизползван годишен отпуск, същият трябва да 

се изчисти в  рамките на удължението на трудовия договор. 

            22. Във връзка с провеждането на езикова и специализирана подготовка на 

чужденци през учебната 2015/2016 г. утвърждава план-сметка за обучението им през втори 

семестър. 

 23. Заседанието на Общото събрание на ДЕО и процедурите за  избори на Директор 

и Съвет на ДЕО, проведени на 09.03.2016 г. (Протокол №1), са законосъобразни. 

 24. За Директор на ДЕО законосъобразно е избран ас. Иван Соколов.  

 25. Всички членове на Съвета на ДЕО са избрани законосъобразно. 

26. Приема по случай ПРАЗНИКА НА ЖЕНИТЕ- 8-ми март, част от предвидените 

във фонд „СБКО”-перо „Поевтиняване на храната“ средства да се изразходват за 

поевтиняване на храната на жените чрез използване на ваучери на стойност 40 

(четиридесет) лв. за м. март при спазване на следните условия: 

1). Ваучери да се предоставят само на жените, които са назначени на трудов 

договор към 01.03.2016 г. и не са в неплатен отпуск.; 

2). Жените, които са назначени на непълен щат и наетите по чл.68, ал.(1) т.2 от КТ 

до завършване на определена работа, не се ползват с правата по т.1. 
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3). Жените в отпуск при временна неработоспособност, в отпуск поради 

бременност, раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна възраст 

(чл.162, 163, и 164 от КТ) се ползуват с правата по т.1. 

4). На многодетните майки да се дадат ваучери на стойност от 80 (осемдесет) лв.(40 

лв. за м. февруари и 40лв. за м. март). 

27. Приема да се предоставят под формата на ваучери за храна средства, 

предвидени във фонд „СБКО“-перо „Поевтиняване на храна“ на всяко лице от персонала в 

размер до 60 (шестдесет) лв. диференцирано при спазване на следните условия: 

1.) Ваучери да се предоставят само на лицата, които са назначени на трудов 

договор, съответно към 31.03.2016г., 30.06.2016г., 30.09.2016г. и 31.12.2016г. и не са в 

неплатен отпуск.; 

2.) Лицата, които са назначени на непълен щат и наетите по чл.68, ал.(1) т.2 от КТ 

до завършване на определена работа, не се ползват с правата по т.1. 

3.) Лицата в отпуск при временна неработоспособност, в отпуск поради бременност, 

раждане и осиновяване, или за отглеждане на дете до 2 годишна 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 

тримесечието, предхождащо датите по т.1, 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 съответно за месеците април, юли, 

октомври и декември 2016г.” 

28. Утвърждава положителната оценка, дадена на преподавател Катя Рихтер, от 

Атестационната комисия към КТ. 

29. Отхвърля жалбата на студенти от педадогическите специалности към ФОН при 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ОКС „Бакалавър“ за завършване на обучението 

им със защита на дипломна работа и препотвърждава решение №16 на АС № 11/ 

18.02.2016 г., според което „Обучението за ОКС „бакалавър" завършва с ДЪРЖАВЕН 

ИЗПИТ за всички професионални направления”. 


