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Р Е Ш Е Н И Я 

 

на Академичния съвет от проведеното заседание на 20.09.2016 г. 

 

(Протокол № 20) 

 

1. Приема Университетски стандарт за учебна документация, методика за 

изчисляване на кредити и типови бланки за учебна програма и учебен план. 

2. Приема нови учебни планове за учебната 2016/2017 г. на специалности от ФТН, 

както следва:  

    1) за специалност „Софтуерно инженерство" към акредитирано професионално 

направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника", за ОКС „бакалавър", задочно 

обучение. 

    2) за специалност „Техника и технологии в транспорта",  ОКС „магистър” – 

широк профил, задочно обучение. 

3. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас обявява допълнителен прием 

на кандидатстудентски документи за обучение по специалности, в които има 

незапълнени места за субсидирано от държавата и платено обучение за първи курс 

през учебната 2016/2017 г. Кандидатстудентски документи се приемат в Учебен отдел - 

Ректорат и Учебен отдел - Колеж по туризъм, до 30.09.2016.  

4. Приема Актуализация на Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас в частта „Възнаграждения за участия на членове в научни журита и комисии” 

(Приложение 3 от Правилника). 

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

Златаров“, гр. Бургас  за 2016 г., както следва: 

1) Отпада т. 1.3., а следващите точки от 1.4. до 1.11. се преномерират от 1.3. до 1.10. 

   2) Отпадат точки от т. 5.8.1. до т. 5.8.4. включително. 

6. Приема бюджетите на основните звена за 2016 г., като тест на промените в 

Методиката за определяне бюджетите на основните звена от 09.06.2016 г. 

7. Приема  Доклад-самооценка и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК 

за изпълнение на препоръки при институционална акредитация на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров, гр. Бургас. 

8. Приема Доклад-самооценка и отчет за изпълнение на програма от мерки по САНК 

за изпълнение на препоръки при акредитация на професионално направление 1.2. 

Педагогика за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 
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9. Приема промени при  назначаване на хонорувани преподаватели  в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас  за учебната 2016/2017 г, както следва: 

1) Отменя Правила за назначаване на щатна длъжност „Преподавател“ в 

университета, приети с решение № 22 от заседание на АС от 26.02.2015 г. 

2) Приема следните решения: 

2.1) От началото на учебната 2016/2017 г. всички хонорувани преподаватели, 

които вземат часове по регулярна седмична програма (15 учебни седмици), се назначават 

на трудов договор по чл.68 ал.1, т.2 от Кодекса на труда и се задължават да отчитат 

взетите часове ежемесечно. 

2.2) Изключение от т.1 са хоноруваните преподаватели-пенсионери. 

2.3) С всички останали извън обсега на т. 2.1 хонорувани преподаватели се 

сключват договори по извънтрудови правоотношения, като им се полагат командировъчни 

разходи (ако живеят извън Бургас), при следните ред и условия: 

 Максимален брой на командировките – 3 бр. за една водена дисциплина в една 

форма на обучение. 

 Квартирни в гостните стаи на СО бл.1 са безплатни. Представени фактури за 

извършени квартирни разходи не се изплащат. 

 Дневни пари не се полагат. 

 Пътни разходи се изплащат до размера на цената на билета с автобус/влак. 

10. Приема промени в бюджета на Университета за 2016 г., както следва: 

1) Увеличава § 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ с  140 000 лв. 

2) Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 

140 000 лв. 

11. Приема решение за заверка на Годишния финансов отчет на Университета за 

2015 г. 

12. Предоставя правото на проф. дхн Ованес Гаро Мекенян, предвид ангажиментите 

му по изпълнението на редица дългосрочни международни научноизследователски 

договори, да бъде освободен от годишен учебен норматив, като годишната му работна 

заплата за учебната 2015/2016 г. и частично за учебната 2016/2017 г. – до 28.10.2016 г. – 

датата на навършване на възраст, да се формира от постъпленията от съответната дейност. 

Трансферът на средствата да се извършва еднократно, съответно в края на учебната година 

и след датата на навършване на възраст. 

13. Утвърждава Списъци с учебно-практически бази за специалностите 

„Медицинска сестра“, ОКС „бакалавър“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, 

ОКС „бакалавър“ за учебната 2016/2017 г.  



 3 

14. Приема решение за участие на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. 

Бургас  в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г., във  връзка с което оправомощава ректора да провежда предварителни разговори 

за партньорства, да подписва договори за организация, сформиране на екипи и подаване на 

проекти по тази Оперативна програма. Ректорът се ангажира да информира своевременно 

Академичния съвет за предприетите от него действия, свързани с  участие на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас  в Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

15. Избира д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков, д.м. на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 7.1. Здравеопазване и спорт, научна специалност 

„Хирургия“ за нуждите на Медицински колеж.  

16. Избира д-р Борислав Атанасов Делчев, д.м. на академичната длъжност „доцент“ 

по професионално направление 7.1. Здравеопазване и спорт, научна специалност 

„Хирургия“ за нуждите на Медицински колеж. 

 

 

 

 


